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قلونية،أراضيبعضإلىينتهيالشماليوالحد

لح91،الشقاقعينإلىينتهيالغربيوالحد
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مركلما،عمراختلافيوهنهولا،دهر

إلى...بدينالآأبد...أكدهزمانعليه

عليئها.ومنالأرضاللهيرثان



هذاوقفه...المذكوراواقفاأنشأ

الشريفبالقدسالمقيمينالمغاربةالساداتعلى

اختلافعلالمغاربةالسادةمنإليهاوالقادمين

ينازعهملا...حرفهـموتباينأوصافهم

...روشاركفيهيشاركهمولا،منازعفيه

علاواردوناويقدم...بذلكينتفعون

تانقرضفاذا...فالأحوجالأحوج،المقيمين

بالقدسمُقيمةأ!دمنهميوجدولمالمغاربة

منيوجدمنعلىوقفأفيرجع...الشريف

منهميوجدمنوعلالمشرفةمكةفيالمغاربة

بالحرمينأحدمنهميوجدلمفاذا.المنورةبالمدينة

الشريفين.الحرمينعلىوقفاًف!رجصر،الشريفين

علىوالتوليةالنظرالواقفشرطوقد

لمنبعدهثممن،حياتهمدةلنفسهاوقفاهذا

الشريفبالقدسجنسالمغاربةمنرشيداًيوجد

.اتقوىوابالرشدلهولشهد

ووذفيالمندرجالثافيالمكانأعدوقد



منالذكورللواردينسكنأزاويةالكتاب

ولاالمقيمينالمغاربةلذكوروليس...المغاربة

كلوعلى.المذكورالمكانفيالسكنلأناثهم

...إصلاحهبعمارتهويبدأانالوقفهذايتولىمن

القريةتؤجرألا"الواقفشرطوقد"

ينتهيحتىعقديستأنف،ولاسنتينمنأكثر

.الأولالعقد

منالفالْضبعدانهالواقفشرطوقد

أشهرالتلاز!ةفي،المتولييعملأن،اتالتعمير

فيويفرقهخبزأ،ورمضانوشعبانرجب

المغربهـنقادملكل،المغاربةعلىالزاوية

ذكورأ،المغاربةءنالعثريفبالقدسمقيمأو

تفريقوفد.رغيفانجوازي،واناثاً

سبعالحاضرونيقرأالعصرصلاةبعدالخبز

ويهدي،ثلاثاوالمعوذتينوالاخلاصفواتح

وسلمعليهاللهصلىالنبيحضرةإلىذلكثواب

،ولجميعالواقفولرو!،وأتباعهولأصحابه

الو!.هذافيبالخيربينم!من
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الفطرعيدفيإطعاميةالواقفوشرط

الشريفالمولدوفيالاْضحىعيسدوفي

المغاربة.لفقراء

لكلقادمالمتولي2يدأنالواقفوشرط

كمسوةثمنومقيمأبالزاويةمحتاجةالمغربمن

يكنعندهلممغربيماتوإذا،البردمنتقيه

قف.الوغلةمنوتكفينهتجهيزهفيصرفشيئ

ثروطهبتمامالمباركالوقفهذاتموقد

المُرضيالوجهعلىمحلهفيأهله"نلوتوعه

وحله،نقضهإلمطيؤديعماولخلوه،لجوازه

دائماًوحبسةمؤكداًوقفأصار)كونه

يوهب،ولا،بهيُتصدقولا،يُمْلأثلا

عنه،يُتعوّضولا،بهيناقدولا،يرهنولا

أومأمورأميرمن.لأحد..يحل،ولايسلبولا

ولااوقفايُبْطلْهذاأنجاثرسلطانذيأو

إبطالهفييسعىولا...يغيئره،ولامنهضي

أوذلكفعلفمن...منهشيئابطالفيولا،

ربهأصرعنعدل(فقد)...عليهأعان

لعنته.وامشحق...عليهوتمرد

11



مابجميع...عليه"الواقف"وأشهد

منعليهئرِئأنبعداكتاباهذافيإليهنسب

التامعالمباركاليومفيوذلاث...آخرهإلىأوَّله

سنهالمعظمركلضانشهرمنوالعشرين

...وسبعمئةعشرين

مقربةعلىتقمانالتيالمغربيةالجاليةبدأتةةدوهكذا

اساسلةاباببين،الشر-فلا!ىرمالغربيالحائطمن

منتصفمنذالوقفينهذينغلةمنتستصيىبدأت،والمغاربة

.للهجرةالثامنانقرن

ملثوقفهقدكانبارزةأه!4ذوثالثوقفوثمة

،عامالمارينيالحقعبدبنيعقوببنعثمانبنعليالمغرب

كة"4ء!ىحفءنعبارةوهو،"م1352"753"لهجرة1ا

محمدأباعليهوعين.ايلأقصىالمسجدوأودعه،يدهنجط

عليه،باإحافظةيعنئناظراًمدينأبيبناللهعبدابن

.ويعمقدالأق!ىالمسجدحرمدانحلمنهيتلىأنهمنويتأكد

"072،عاموقفصاحبمدينأبيشقيقالناظرهذاأن

هـذهالموقوفالمصحفنسخةأدطيعتقداكcللهجرة

12



فيالشريفالحرمفيالإسلاميالمتحفأبمحفوظةمازالت

.)1(اقدس

،ذكرهمماسبقوأكبرأقدميعتبر،ضرآوقفوهناك

ابنصلاحالدفي،،ع!بنورالدينالأفضلالملكوقفهالذي"وهو

وكان،الصليبيينمنوتحريرهاالقدساسترجاعيعد

295"دمشقفيماكاًالأفضل1 - DAY!".ذكروقد

الواقعةالمنطقةجميعجعلالأفضلالمكان)2(الدينمجير

،اقدسافيالثصريفللحرمالغربيةالجدرانخارج

ذكوراًالمغاربةبملمنفعةوقفاًجعلها،المغاربر"بحيوالمعروفة

مد،والإ-سانللبراوقفاهذاكونعنوعدا.وإناثاً

،22422-هصنحة18)3191(،مجلد-بيروت-ايكلإةءإة(!

ا؟علالإملاميالمجلىصندوق،أمينمخلصاللهصدبقلممقا)ا

منأولوكان.دمشقفيالعر/!يالعلميالمجهح،وعضوالقدسفى

العدد،المجرةنفسفيللهجرة072عامو!هوثيقةنصانشر

ولنص.292-287ص4وال!دد،262-022ص3

لدىالقدسنيالثرعيةالمحكمةمنمصهدقةوتخةيتفقالمنشور

المؤلف.

ثرالراج)ال!جرىالثامنالقرنفيالقدسقاضي-الدينمجير(3

.القدسناراخركانب(الميلادي

3؟



مد!رصةا،فضلالملكفيهأنشأ،إذتربويأدوراًيزديكان

.)1(إليهزربأبالافضليةسميتالعلياالدينيةلدراسات

يأ"الجلبلالأنسمؤلف،الدينمجيرويذكر

،فقدتقدالوقفوثيقةأن،"القسدستاريخ

بعدمرتينشرعيةتسجيلهوتمدونتدنفسهالوقفولكن

يكئبانقبلالأوقالمرةكانت،الأفضلالملاثوفاة

،"للميلاد1267"عام"666"للهـ!جرةتاريخهالدينمجير

01()4"عامالثانيةوكانت،المماليكعكلسبدءبعدأي

العصربدءمنعامأثمانيتبعد،"للميلاد5915ياللهجرة

العثمافها.

مقد"4مع"المصدقةللوثيقهالمعتمدهوالتاليوالنص

لدىوالمحفوظة،"الدينمجيرإليهذهبماتؤكدتمهيدية

صفحة!77"برقموالمسجلة،القدسفيالشرعيةالمحكمة

"5 AA":

بلإزنقُي!دالمغاربةمحلةواقفشرط

القدسقاضيأفنديالدينشجاع...مولا؟ا

3A.VصYالمجلد-دين11مجير(

Nt



الثبوتمت!لالكتابوهذا...الشريف

وق!يد.هذايو.ضاإلىالشريعةبحكموالتنفيذ

شعبانشهرمنوالعشرينالسادساليومفي

وأرخ!.لفأسنة

الر-يمالرحسمناللهبسم

المحضر،خرهذاآوشهادتهاسه"أثبتمنيشهد

الأحرارالأفاءالث!ودمنيومئذوهم

علمأهلمنالاْخياراذكوراالمسلمينالعقلاء

صحتهاعرفواشهادة4ريشهدونتجا،ومخبرة

ولافي!ايش!ونلا...معرفتهاوتحققوا

يعرفونأنههمبأدائهااللهويلقون...يرتابون

المغاربةبحارةالمسماةالمعروفةالحارةجميع

وهوالأولالحد..الشريفاقدسابمدينة

الشريفالمّدسمدينةسورإلىينتهيالقبلي

والحد.سلوانعينإلىالمسلوكةالطريقوإلى

الحرمحاثطإلىينتهيالشرقيوهوالثاني

إلىشهيأظلياوهوالثالثوالحد.الشريف

والحد.البناتأمبقنطرةالمعروف"القنطرة

5؟



...الإمامدارإلىينتهىاخربياوهوايرابم

إلىثم،الشريفالقدّسقاضيالدينشمس!

دارإلىثم،ءويهكيبرنالديرنعمادالأميردار

.قايمازالدينحسامالأمير

أوقفهاالمعينةالحارةهذهأنش!ودهويشهد

السلطانبنعليالديننورالأفضلالمكالسلطان

أيوببنيوسفالدينصلاحالناصرالمل!

جميععلى،تعالىاللّهرحمهما،شاديبن

وتباينأوصافهماختلافعلىالمغاربئطائفة

وصغيرهمكبيرهموإناثهمذكوركحمحرفهم

"ساكنهافيفيها،ليسكنواومفضولهمفاضلهم

يراهوماطبقاتهمقدرعلىبمرافقها،وينتفعوا

ذلكترتيبمنوقفهموعلىعليهمالناظر

بحيث،يقدمهءصوتقديميفضلمهمنوتفضيل

ولااحتجازأولامُلكأالمساكنمنشيئيتخذلا

علىجارياًماضية،شرعياًمؤبدأوقفاً،بيْعآَ

...المغاربةالطائفةهذ.

ذللثفيالنظرانشهودهويشهد

16
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ووظائفهأحوا)4ترتيبوفي،منهجزءكل

منشيخأقدوةهـنْيكونإلىراجعوأموره

وأوأنعصركليْالمقيمينالمغاربة

نأوله،بنفسهذلكيتولى،الضريفبالقدس

منعنهويستنيب،وآثراختارمنيوّلي

...أرادإذاعزلهوله،مقامهيقوم

فيشهاداتهمكتبواوبذلكبهويشهدون

رجباللّهشهرمنوالعشرينالراجاليوم

...وستمائةوستينستسنةالفرد

الوقفلهذاوالشرقيةالجنوبيةفالحدود،وهكذا

علالعثريفالحرموحائطالمدينةحائطفهما،واضحة

والمعروفالمرتفعالممرفهـوالشماليالحدأما.الترتيب

عندالتنكزيةالمدرسةقرب،"ويلسون"بقنطرةللأوروبيين

علىالشرفبحارةفيعرفالغربيالحدوأما.السلسلةباب

ارةالحىهذهيسكنوكان.الوادلمحلةالغربيالمنحدر

الدينيةالمقاماتوأصحابالحكمرجالكبارآنذاك

وكا،"الشرفحارة"اسصهامنيستدلكاالرفيعة

المعروفة.اللاثالعائلاتمنالمنطقةساكنوذلكيؤكد

17



لئافيالفصل

،والإحسانبالبرالمتعلقةالدينيةالمؤسساتوجودإن

،خاصبشكلالمنطقةهذهفيالتربويةالمؤسساتوكذالمث

،والمعراجالإسراء"ءادثالقدسمدينةارتباطإلىيُعزى

فقد.النبويةوالسنةالكريمنالقرآفيذكرهوردالذي

أسرىالذيسبحان":تعالىقولهالكريمنالقرآفيورد

ادياالاْقمىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنليلاًبعبده

17حولهباركنا » )Iأنالنبويةالسيرةوتذكر."اة

الأقصى،المسجدإلىبهأسريقدوسلمعليهاللهصىلىمحمداً

الرواياتتؤكدكاالعلا؟اسماواتاإلىبهعرجثمومن

وسلمعليهاللّهصلىالرسولأنالمسلمينعندالمتواترة

بقعةشربطوقد،بالبراقعرف،سماوياًجواداًاعتلى

،لاحرمالغربيللحا؟طالملاصق،البراقبحائطعرفت

سميتكا،السلامعليهجبريلبرفقةالسماءإلىوصعد

فالمرحلة."الصخرةقبة"البراقمنهااعتلىالتيالصخرة

1"السورةسميتالتي"الإسراء"هيالأولى v"من

.!المعراج"هيالثانيةوالمرحلة،باسمهاالكريمنالقرآ

18



هذاإلىدانتي9روايةالأوروبيينالباحثينبعضوبعزو

.)1("الأصليالنموذج

رمزيتينبقعتينتحديدإلى"والمعرا"الإسراءأدىوقد

ذلكقربالشريفالحرمفمدخل،البراقصلمامعبمالاضافة

،!البراقبب"و"محمدباب!بىعرفالمسجد

الذيالوقفأماكنإلىيزديالذي"المغاربةباب"ومثله

كا.والاجتماعيةرالتربويةالدينيةبمؤسساتهذكرهسبق

دراساتتعتبرحيث،بارزةأهميةذاتالبقعةهذهأن

المنطقةنفسهيوسلمعليهاللّهصلىحمدطريقالنبويةالسيرة

ولهذا.نفاًآذكركا،الاةفلالملثبعدفيماو!االتي

العالمأنحاءمنللمسلمينمجمعاًالبقعةهذهكانتفقد

فيهكانتإِذ،وفقراءأكنياء،وعامة،علماءالإسلامي

الأماكنئيإقامت!مكانتو،وعباداتهمصلاتهم

الحاثطمنالجزءهذايسمىأنإذنغرا!4فلا،فيهالوقفية

.البراقباسم،للأوقافوالمجاور،للحرمالغربي

رسالةفيالاسبانيأبلاسيوس)آسينالاستاذأليهذهبماهذا(

الالهية،والكوجمدباالاسلام"بعتوانالانبلبزيةالىترجت

.2691سنة
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هذأمنصغيراًجزءأؤإِناليهوديةاليدالم!وحمسب

اليهوديعتقدو."دتمىلىوهير"بهيكلتبطيرئطاطا

المعبد)ذلكبقاياهيالسفلىالمست"المداميلث"أنالمتدينون

!قرونخمسةقبلالمقدسةالمدينةمعالروماندمرهأنبعد

.يعرف4المديفموخأصىبححيث،العربيالفترمن

عهدالإمبراطورفيالرومانية،كابيتوليناايليا"بمستعمرة

لأ،6جوبيتر"مذبحالهيكلموغعلىوأقاموا،،هدريان"

آلهتهم.كبير

ى-المقدسةالمدينةدخولمناليهودالرومانمنروقد

لليهودسمح)ذ،بعدفيماخففقدالمنعهذاأنويظن

تدهـيرذءرىفيوذلك،السنةفيمرةالمدينةبدخول

!،الموخعلىالمطلالزيتونجبلعلىوبالوقوف،الهيكل

معينة.ضريبةلقاءوذلك،والبكاءللمناحة

فقسدالمتتاليةالكوارثمننجواالذيناليهودأمّا

غزإ"عندماأكلللىبصيصورأوا،الجليلمنطقةفيعاشوا

وقد،لا!يلادo`1ا"4عامالقدس،واحتلواسوريةالفرس

النصارىذبحتصعيدفيالفرسمساعدةفياليهودشارك

استعارعندماالعقابتلقوا،ولكنهمكنائسهموتدمير

02



مشاعروبقيت...،المقدسةالمدينة"اكليوسهير"

الخطاببنعمرالخليفةوثيقةءنيظهركا،كامنةينالطر

عند،العمريبالعهدالمعروةقي،"صفرونيوس"للبطريرك

الهصرةعشرابمال!حىأالعافيالمقدسةالمدينةالاخيرنسايم

.)1(:الوثيقةنصوهذا."للميلاد678"

الرحيمالرحمناللهبسم

المؤمهجنأميرعمراللهعبدأعطىماهذا

لانفسهمأماناً،أعطاممالامانمنإيلياءأهل

يئهاوبروسقيمها،وصلبانهمولكنائسهموأموالهم

تهدمولاكنائسهمتسكنلاأنه،ملتهاوساثر

صلبهممنولاخيرهامنها،ولامنلىينتقص!لاو

علىيكرهونولا،أمرالهممنشيئرونولا

بأيلياءيسكنولا،منهمأحديضاررلادينهم

.اليهودمنأحدمعهم

كاالجزيةيعطواأنإيلياءأهلوعلى

يخرجواأنوعليهم،المدائنأهليعطي

فانهمنهمخرج،فمسواللصوصالروممنها

بيروت،الةكردار)3!ما،والملوكالاممناربغ،الطبري(ا

المترجم()016-951ص(9791
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مأمنهميبلغواحتىومالهنفسهعلىآمن

علىمامثلوعليه،آمنفهومنهمأقامومن

أهلمنأحبومن،الجزيةمنايلياءأهل

بيعهمويخليالروممعومالهبنفسهيسيرانإيلياء

يبلغواحتىأنفسهمعلى3منونف!نهم،وصلبهم

،فمنالأرضأهلمنبهاكانومن.مأمنهم

منايلياءJAlماعلىمثلفعليهمنهمشاء

شاءومن،الروممعسارشاءومن.الجزية

صتى"شيمنهميؤخذولا،أهلهإلىرجع

الكتابهـذافيماوعلى،محصادهجمصد

أعطواإذاالمؤمنينوذمةالخلفاءوذمةاللهعهد

.!ابزيةمنعليهمالذي

بعدمالمتعلقالشرطانبساطةبكلالقولويمكن

طلبعلىبناءكان،المدينةفيبالعيشلليهودالسماح

فياليهودلعبهالذيالددورنذاك3ينسوالمالذينالنصارى

ولكن.النصارىمذبحةوتدميرها،وفيللمدينةالفرسغزو

الإسلامية،ادلمطاتتسامحبسببتدريجيةرخالحظرهذا

المدينةدخولاليهودبامكانوأصبح،كليةنسيأنإلى

لليهودبه!سمحالذيالتاريختحديدغداحتى،حرجدون

الحائطمنالجزءذلكخارج،الديتيةالطقوسبممارسة
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ذلكتسميةوجاءت.مهمغير،غداالشريفللحرمالغربي

حديثة.تسمية"المبكىحاثط"الجزء

المبكىحائطلزيارةاليهودممارسةتكونأنويحتمل

ومحدودضيقنطاقوعلى،رسميغيربشكلبدأتقد

عادوربما،الإسلاميةالسلطاتاهتمايميلفتلممما،جداً

يديعلىوتحريرهاالقدساسرجاعبعدماإلمطذلكتاريخ

الصليبيينأنالمعروفومن".اماAV"عامالدينصلاخ

المقدسةالمدينةفيالمسلمنِنالسكانجميعأبادواقدكانوا

وقد،والفناءالموتحتىفيهااليهوديةالجاليةوأحرقوا

والنصارىالمسلمينبالسكانتعبئتهاالدينصلاحأعاد

اعتبارها،اليونانيةالأرثوذكسلبطريركيةأعاد.كاالعرب

العهدفياللاتينيةالبطريركيةلصالحألغيتقدكانتأنبعد

للمدينة.اليهودبعوفىةالدينصلاحورحب.الصليبي

لليهودمأوىالدينصلاحامبراطوريةأصبحتوهكذا

)1(،المؤرخ"جرايتزهنريك"رذكركاالمضطهدين

اليهود،فهوبتاريخوالمتخصصعشرالتاسعللقرنالمشهور

اليهودمعومتسامحاًعادلاكانالدبنصلاحان:بقول

475ص3ج(298؟لندناالهوددارجمخ(ا
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وفيعهده،أعدائهألدمعوحتى،غيرهممعكانكا

."والتسمامحالرخاءمنبحالةاليهودتمهخ

سببكانالإسلاميالتسامحأنتقدممماويستدل

ال!ربيالحاثطعلىالدينيةطقوسهمبممارسةلليهودالسماح

وعلى،الإسلامفيالشريفينالحرمينثالثأبوابوعل

والحقيقة.وسلمعليهاللهصلىمحمدبسيرةمرتبطةبقعة

منذالإسلاميةالسلطاتأنهي،إِثباتإلىتحتاجلاالتي

العثمانييزوالسلاطينإليكالمهعهدإلىالديقصلاحعهد

الهودمنطبدونالمم!رسةبتلكلليهودتسهحكانت

الأولىللمرةاليهودتقدم"للميلادعام"وفي.أنفسهم

لمكانالتقليديالوصولمجردمنأكثرعلىللحصولبطلب

منهذا،ف!نفيالتفصيلرقبل.الدينيةطقوسهمممارسة

.وأبعاده"المبكىحائط"مكانيعينأنالمستحسن

ا"كاء1(واالحزن"طقوس!يمارسواأناليهوداعتادلقد

للحرمالغربيطالحاثخارجياردةثلاثينامتدادعلى

قدماً.عشرأحدعرضهيتجاوزلارصيفوعلى،الشريف

يقالالجدار،والتيهذامنالستةالحجرية"المداميك"ان

ضخمةحجارةمن"،هيهيرودتس!هيكلبقاياإنها
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حج!ارةفهي"فوقهاالتيالثلاثةالمداميلث"أما،متماسكة

الروماني.العهدإلىوثعود،متماسكةغير

فيعودبالتأكيدإلىالحائطمنالعلويالقسموأمَّا

بناءأعادأوأصلحوالذي،الكبيرسليمانالسلطانعهد

"المبكى"رصيفمساحة.رهكذا،فانالمقدسةالمدينةجدران

ضيقممرإليهايؤدي،مربعةمن)012(ياردةأقلكانت

والغربالجنوبمنبهاتحيطكانت،حيثالحائطشمالمن

الشمالأقصىوفي،المغاربةبهينمفعالذيالوقفمساكن

كانإليما،المؤديالممرموازاة،وعلىالمبكىرصيفمن

إلىالحائطذلكويعود،الممرذلكيغلىّحائطيوجد

ءممصةبعدفيماأصهحتدينيةمدرسةهوآخروقف

مستوبصةصلبة-جارةالمبكىرصيفويغطي،دينية

وطرقاتها.ا،قلىسةالمدينةشوارعمعظمشأنذلكفيشأنها

حكمتحت،القدسكانتعام)هـ184(للميلادوفي

ولكنه،العثمافيالسلطانضدثورتهاثرعلباشاعليمحمد

العثماني،السلطانبسيادةاعرفقد-كانمعلومهوكا-

فلسطينفيوالإسلاميسةالعثمانيةالقوانينيطبقوكان

فيالقدسفياليهودعددمعرفةبالممكنوليس!،برسورية
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يأيرفضونكانوالأنههحمذلك،المصركيالحكمعهد

وإنحتى،معتقداتهمحسبدينيةلأصبابللنفوصتعداد

السير)ءوصىمثللديهممعروفيهوديقبلمنذلككان

.(مونعفوار

جاءواالذين!السفارديم"منكانتغالبيتهمولكن

وأصبحواالعربيةوتعلموا،رثيسيبشكلإسبانيامنلاجثين

منفكانتالأقليةأمَ!؟العثمانيةالدولةرعايامن

وبولنداروسيامنمهاجرينجاءواالذين"الاشكينازيم"

بذلكمستغلين،الاجنبيةبجنسياتهماحتفظواوالذينوالنمسا

منويتضح.العثمانيةالدولةفيالاجانبامتيازاتقانون

قانونبستغلواأنحاولواالذينهمالاجانباليهودأنهذا

رصيففيمكئسب4ضوقألانفسهميدعوارأن،البلاد

المبكى.

القوىودكسبفيبارعةالمصريةالادارةوكانت

العطفا!ارلذلكالوساثلأفضلمنوكان،الأوروبية

الظروفتلثظلونع،واليهوديةالنمرانيةالاقلياتعلى

بريطافيليهوديبالسماحركبتهبمقديمالبريطانيالقنملقام

الاستشاريالمجلسقاموقد.المبكىرصيفئجترب!عادة
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الاستماعبعدبشدةورفضهالطلبفيبالنظراقدسلمدينة

أبو"رقفهقدكانالذي"المتولمط!الوقفناظرلشهادة

أولاهما،:حقيقتينالمجلسمناقشاتأبرزتوقد."مدين

الجنوبية،المبكىرصيفخهايةفيزاويةتوجدكانتأنه

عام)307(الموقوفتينالزاويتينإحدىهذهتكونأنويحتمل

ا!يقتينوثافي،التواليعلى(للهجرة725)وعامللهجرة

المنطقة،فيالمقيمينللمغاربةمزعجينأصبحوااليهودأن

السابق.فيعليهاعتادوالماخلافأ

جميعيمنعالعثمافيالقانون،كانالوقتذلكوحتى

فيمنقولةغيرممتلكاتعلىالحصولمنالأجانب

باشاعليمحمدرفضفقدولهذا،العثمانيةالامبراطورية

،القدسقربأرضقطعةيمتلكأنأجنبيليهوديالسماح

وكان،المبكىرصفإعادةطلبوراءالخدعةأدرككا

الكتابفيموضحةمقنعةأسسعلىقاثمأللطلبرفضه

القدسحاكمإلىلسوربةالعامالحاكممنالمرجهالرسي

:اليكتابنصيليوفيما.نذاك2

السيدأخيناالاحترامذويالكرامالأماجد"افتخار

حالأ.الشريفالفدمىدزدارمتسلمأكاأحمد
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عسكريسرسامىاْمرلناوردانه

صادرةخديويةشريفةإرادةصورةمضمنه

اتضىحقدأنهالعاليمضمو!ايعربلدولته

القدسشورىمجلسمذاكرةصورةمن

اليهودتبليطهالمستدعيينالمحلبانالشريف

محلوإلىالشرلمجتالحرمحايطإِلىملاصقهو

حضرةوقفيةداخلكاينرهو،البراقربط

تعميرليهودسبقوما"سرهقدس"مدينأبو

جايزغيرانهووجدالمرقومبالمحلأشياهكذا

بتبليطهلليهودالمساعدةلاتحصلثمفمنضرعاً

واظهارالاصواتر!مناليهوديتحذرواوان

ا)رخصةلهميعطىفقطعنهاويمنعواالمقالات

الأمرلناوصادرالقديمالوجهعلىبزياراتهم

بمقتضىالعملباجراعسكريالسرالسامي

اقتضىذلكفبحسبإليهاالمشارالارادة

تبادروابوصولهلكيالسامىِبمنطوقهاإفادتكم

معلومك!مإ.يكونالمنيفبمقتضاهاالعمللاجرا

الأجانبلليهودمحاو)-ةأولالوثيقةهذهوتكشف

الأجنبية.الحمايةمظلةتحتآنذاكالراهنالوضعلتغيير

ولا،بهمالسلطاتتعترفالذينالمهـتدينينلليهودولملىيكن



كانتاذ،المحاولةهذهفيدورٌبالتدينالمهتمينلليهرد

قدمواالذينالمتدينينمناقدسافياليهوديةالجاليةغالبية

وكانوا،نحبهممفيهاوليقضوا،للتعبدالمقدسةللمدينة

غيرمناصبة،صحيةظروفوفي،وتقشفقرحياةيعيشون

والتعبدللتأمللهمالممنوحةبالتسهيلاتمكتفينوكانوا

الرصيفذلكأنيدركونكانواكا،المبكىحائطعند

إسلامي،وقفءنجزءاًتشكلإسلاميةملكيةعلىيقوم

مغلقممرهوإنما،إصلاحهأوتبليطهطلبالذيالممروأن

أبيوقفمنالمستفيدينالمغاربةسكنىمنطقةإلىرؤدي

رسميغيروديترتيبإلىتوصلواأخمهمويبدو.مدين

الذيالترتيبذلاثخلافعلى،المسلمينمضيفيهممع

والنصرافي.الوثنيعهديهمفيالرومانظلفيعليهحصلوا

والمسافرونالباحثونعليهاحهـصلالتيالصورقي"نكما

عشرالتامعللقرنالثانيالنصفخلالالمبكىلرصيف

منا)تعبدين-ببن،الأولى4العالمبالحربوحتى

يواجهرن،الشرقه-4بملابسهم،المسنيناليهود

أيةتوجدفلا،الأرضعلىجالسينأووقوفأالحائط

حصير.أوكراسأولمقاعدالصورتلثفيإشارة
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تقفوأن،جانبعليقفواأنرجالهماعتادلقد

بملابسهالأوروبيفاليهودي.خر3جانبعلىنساؤهم

متدينغيرأجنبيةيهودياولكن،وجودلهيكنلم،المعررفة

وطقوسممارساتلنشرمحاولةفيالخلافصعئدالذيهو

كانتللميلاد1191()عامففي،معتادةأومألوفةغير

المبكى،عندالوضعذلكلتغييرتماديأأكثرمحاولةهناك

افسادفئللصهيونيةالسياصيالتحركبدايةهيوهذه

الدينية.الطقوس

امالميةاالحربوحتى،عثرالتاسعالقرننهابةوفي

والبلدانروسيامنالمهاجريناليهودعددكان،الأولى

أوحولها،فيالقدسمعظمهماقاموقد،ضلاالمجاورة

وقد،الصهيونمينمنرعددالمتدينينغيرمنهموكان

يهمهميكنرلم،الأجنبيةبجنسياتهممتمسكينهؤلاءظل

منيستفيدوننوا،البلدفيذلكتقبلعدممدى

،أفىالمصادفةبابمنلايكونوقد،لهمالقنصليةالحماية

وقعتالمبكىرصيففيَتجديدلادخالجرتمحاولةأول

فقد،المتدينينغيرالأجانباليهودأولئكوصولبعد

دونالمبكىلرصيفوالطاولاتالكراصياستحضرت

"الوقوفاهـادةأنكا،مضيفيهممنمسبقةمرافقة
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قد،للتأ!لقاعدتهمعالممتدالرصيفعلىالحائطأمام

أصبحقدالمكانوكأن،صلواتشكللتأخذتطورت

(0184)عاملمريىوممخالفاًذللثوعان.يهودياًمعبداً

.الممارساتتلكمثل!خالذي

0184()عاممرسومأن،إليهالاشارةتنبغيومما

والتسهيلاتالأمورهذهمثلإحضساريمنع

المستفيدينللمغاربةبالنسبةأمَّا.المكانهذافيالمألوفةغير

محتملا،يعدلملهماليهودإزعاج،فانالوقفمنوالمنتفعين

وكانت.سكناهمإلىالوصولعنليعيقهمالحدتعدىإذ

هذاعنالسكوتمجرداليهوديعتبرانالجديةمخاوفهم

.هناكالعبادةلاقامةلادعائهموأساساًمكتسباًضةالسلوك

لمجك-لىالوقفءتولميدعوىفيالمخ!اوفهذهوتتضح

الماليةللسنةالثانيتشرين)12(ف!المؤرخةالقدسإدارة

1191)العثمانية " '11) YVلدىوالمحفوظة،"للميلاد

نصها:وهذا،القدسأوقافمديرية

قدسشعيبالغوثمدينابيأوقافمتوليان9

أفرادانفيهيبيناسثدعاءرءقدسرهاللّه

إلىبالذهابعادتهمجرتالذيناليهوديةالطائفة

الحرمخارجالكائنبالبراقالمعروفالحائط
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علىالغربيةلجهتهالشريففيالقدسالشريف

أقدامهمعلىواقفينزيارتهمأثناءفييبقواان

كراسييجلبونلل!-إدةخلافاًاًأخيرأخذوا

البراقانوبما.زياراتهمأثناءعليهاللجلوس

إلىويؤديأعلاهالمذكورالوقفأملاكمن

إليهالمشارالمتوليطلبفقدنافذغيرزقاق

فياليهودلادعاءتجنبأحالاًالحالةهذهتوقيف

.المكانبملكيةالمستقبل

بَّينالذكرالسابقالاستدعاءتقديموعند

الشرعيةوالمحكمةالأوقافودائرةالمفتيةضيلة

ب!انإليهالمشارالاستدعاءعلىمطالعاتهمثي

المجاورةالم!سقفاتداخلكائنالمذكورالوقف

جهتهكلقالشريفالأقصىالمسجدلحائط

عائدنافذغيرزقاقعنعبارةوهوالغربية

الشرعبموجبمحظوروانهالمذكورللوقف

وأستارأوكراصيوضعالوجوهجميعهـن

يأاحداثأوالقبيلهذامنأخرىأشياء

لأحدليسوانه،الملكيةعلىيدلممابدعة

بدعةأيةاحداثأوكهذهأشياءوضعفيالحق
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الأقصىالمسجدحاثطموقعاحتلالإلىيؤولمما

لمنعهم.التدابيراتخاذيجبوانهالشريف

المجلسقررالأكلرفيالمذاكرةوبعد

منبانهاتعتبرأشياءبوضعالسماحعدمفي

عندأوالمذكورالوقففيسواءالملكيةدلائل

تعطىلاانيجبوانهالشريفالحرمحائط

الضروريومنكهذهأشياءبوضعلاحدفرصة

القديمة.العادةعلىالمحافظة

المذءورحالاستدعاءهـذا2نروعليه

.الإيجابلاجراءالمتصرفسعادةإلىملحقاته
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الثالثالةصل

للميلاد،91(ااjا)084عاميبينماافترةثشهدلم

المبكىرصيفبتبليطاليهوديالطلبرفضمابينأي

تشهدلم،التواليعلىإليهمعينةأدوات)حضارمنعوبين

المقتصرةالمألوفةالعادةباستمرارالسماحسوىالفترةهذه

يتم!انالحالتينكلمّاوفي،المبكىصدالوقوفعلى

استخهدامعندالعامةالإسلاميةالآدابمراعاةعلىالتامالتأيد

إسلاميأ،وقفأباعتبارهغرباً،لهالمجاورةوالأرضالرصيف

،"بالبراقالمعروف"الغربيالحائطقداسةعلىوالتأكيد

هذهوكانت.الرقفمنالمنتفعينالمغاربةحقوقوعلى

الأولى.العالميةالحربنشوبحتىالسائدةالأوضاعهي

وبالتأكيد،للقدسالانكليزباحتلالالحربوانت!ت

ففي،المقدسةللأمكنةانذاكالراهنةالأوضاعءلىثانية

أصدرللميلادعام!1791"الأولكانونمنعشرالحادى

كانإعلانأ"اللنبيادموند"السيرالالجهشيطافيالبرالقائد

نصه:وهذا،سلفةعليهوافققدالبريطانيالوزراءمجلس

رالنصب-المقد!سةالأمكنةجميعأنلكمأعلن)

بجميعالمعتادةالعبادةوأمكنة"المرقوفة9الموروثةوالوصايا
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حسبمصرنةتظل،الثلاثةديانللأتعودوالتي،أشكالها

لأصحابالمرعيةالقائمةوالمعتقداتوالأصولالقواعد

.أالدياناتتلك

القانونتطبيقعلىتقومعسكريةإدارةوأنشئت

وأصدرت،الدوليالقانونحسبالمحتلةالمناطقفيالعثماني

-القدسJاتلإمنأسبوعقبل-البريطانيةالحكومة

قوميوطنلإنشاءالرضابعيهتينظرالذي"بلفوررعد!

بأنالأكيدةمعرفتهامعهذا،فلسطينفياليهوديللشعب

لسكاخمهاالقومي-نالوط،قرون،عبركانتفلسطين

.ونصارىمسلمين،العرب

اعتمدتهالذي"الصك"هوالوعدهذاوكان

حماسهمةوتجص-اليهودلتحريكالصهيونيةالحركة

،القدسفياليهودصصنالمقيم!تمعظموكان

علىتعثمدإنما،لااسراثيلأرض"استعادةبأنيعمقل!ون

بفكرةمهالينلاوكانوا،الإن!انعملعلىلااللهوعد

الصهيونيةولكن،لهامعادينيكونوالمذاشها،إن.الصهيونية

الخ!4وكانت.اليهودالحاخامينعلىتدريجياًسيطرت

وسنقدم.للمبكى"اليهودية"امتلاكإلىتهدفالصهمونية
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ذلكلتحقيقالمتكررةالمصهيونيةلمحاولاتموجزاًللقارئ

،اضطراباتكلنالمحاولاتتلثواكبوما،الهدف

الحكومةقررت"بلفور"وعدإعلانمنأشهرخمسةفبعد

فيالبريطافيالجيشفييهوديتينؤرقتينتشكيلالبريطانية

بررئاس"للبلادصهيونيةلجنةإرسالوكذلك،فلسطين

المبكى،يزورونوالضباطالجنودبدأحيث"وايزمن"

.الجمهورأمامعلناًالدبادةطقوسويمارسون

إلىشديدخ!اببتوص-4(وايزمن)قامكا

المك!انإنه"بقولهالمبكىحائطبتسايميطالبه،(بلفور)

نصبنامعظمإنإذ،اليهودنحنلناالمتبقيالوحيدالمقدس

مغربب4جاليةأيديفيهي،المقدسةمدينتنافيالمقدسة

عدمقابلالمغاربةبترحيلمطالباًخطابهواْ!ى،"متدينة

لهم.تعويضات

للمفتيالبريطافيالعسكريالقدسحاكموتقدم

وليسالمبكىبرصيف،يطالبعنه)وايزمن(ونيابة،داسم

تلكأنالمفتيمنالمنتظرالجوابوكان.بالحاثط

يأتحتللبيع4قابلىغيروأخها،إسلاميوقفالأرض
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شروطعلىبناءوذلك،أنفسهمللمسلمينحتىظرف

يهوديأذاتياً،فأرسلتصرفارايزمن()تصرفثم.الواقف

ولم....الوقفناظرإلىضخمماليبعرضمعربياً

رممان.للأرضثمناًأورشوةذلككانإذايعرف

الأنباءهذهوافزعت.أيضاًالمطلقالرفضالناظرجواب

لحمايةمنظمةالحالفيشكلواالذينالمنطقةمسلميقادة

يطافيالبرالعسكريالحاكماستخدموقد،الأقصىالمسجد

علىوافقولكنه،شعبيتينمظاهرتينلمنعسلطاتهللقدس

الممارساتهذهوأكدت.الخطيةالاحتجاجاتيتسلمان

كسا،عليهاوالمحافظةالمقدسةالأمكنةحرمةالادارلية

التقاريروكانت."اللنبيأس!يرا"الجنرالرسالةفيورد

تحذرلندن)اللنبي(إلىللجنرالالسياصيالمستشارمنالمرسلة

يعدفاًالأقمىالمسجداعتبارعنالناجمةالاخطارمغبةمن

برإِغلاقتقضيلندنتوجيهاتوكانتطَالصهيونيةنهائياً

الطرقأخذالصهيونيال!داءولكن.كائياًالموضرع

اللحظةتلكمنذللصهيونيةالعربعداءبذلكوبدأ،العلنية

دينياً.مظهراًفيهاالصهيونيةاتخذتالتي

،ازتالاستفزاتو!ف)مكما،بضافرةفيترولم

4صو!12-الةدسنيا):!ودورلينالةرقئينأفرادسلوكإنإ!
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القاثم،النزاعادارتها،وحلمسؤولية،لندنمن،وبتوجيه

المقدسة.للأمكنةالراهنةالأوضاععلىوالمحافظة

الراهنةالأوضاعلتغييريهوديةمحاولةأثروعلى

(2591)أيلولفيالحكوهـ"أصدرت،المذكورة

المبكى،إلىالمقاعدوالكراسيإحضارمناليهودتجنعأمرأ

)2891(منعامالغفرانيومفباليهودأحضرفقدذلكوركم

واضطر.ا!وميالأمربذلكمخالفين،مصغرةشاشة

،الاحتجاجاتمنعاصفةفثارت،لإزالتهابريطانيضابط

تندد،العالمانحاءجميعفيبلوحدهافلسطينفيليس!

وردت،اليهوديةالعبادةبشؤونالبريطانيةالادارةبتدخل

،العامذلكمنالثافيتشرينفيالضجةهذهعلى(لندنا

فيالحكومةقرارفيهتؤيد،"9322"برقمأمررإصدار

حول!إذ"وخطيرةهامةنتائجالأمرلهذاكانوقد.فلسطين

المحضالدينيإطارهامنالمسألةْهذهاليهوديالعامالرأي

.1(عنصرية4سيالصقضيةإلى

عليهوالنزاعالبراقبقضيةتعرفالقضيةوأصبحت

البريطانيةالسلطاتأصرتوقد.واليهودالم!ىلهينبين

تسمحولم،آنذاكالراهنةالأوضماععلىالمصافظةعلى

فييستحدميمَنلم،مماالعبادةلاغراضملحقاتبرلإدخال



المجلسالسلطاتدعتفقدلهذا.السابقالعثمافيالعهد

لمكديم،الرثيسيالحاخامينومجلسالأعلىالإسلامي

وقد.المسألةتلثحوليمتلكونهاالتيالوثاثقيةا،دا-4

المتعددةالوثائقتقديممنالأعلىالإسلاميالمجلستمكن

تقديمفيالآضرالطرففشلبينما،السرعةوجهعلى

السلطةقبلمنالمتكررالتذكيرمنالرغمعلىثائقيةوأدإةأ-4

المختصة.

ادعىبيانليإصدارفلسطينفياليهوديالمؤتمروقام

دون"،لليهودوحجعبادةمكانالمبكىحائطأنفيه

بتنازلاتللقياممستعدينغيراليهودوبأن،تدخلاتأوقيود

المسلمين،لدىالمخاوفوزكونت."بشأنهمحادثاتأو

من،وذلكأمامهالذيوالرصيفللحائطالشرعيينالمالك!ت

الغربيالحاثطلامتلاكابادةاليهودمحاولاتجراء

الاقمى.للمسجد

الادعاءاتهذهتاريخالاعتباربعينأخذماوإذا

اللجنةومحاولةعام)1891(،"وايزمن"محاولةمنذاليهودية

تسلمعام)0291("كوك"الأكبروالحاخامالص!يونية

بعينهذهأخذنامااذا،العالمفىلليهودكحقالحائط

.ومبرراتأسسبلاليستالمسلمينمخاوفالاعتبار،فان
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فيأي،الحوادثتلكبعدالمشدفىةتعايماضها

عاموثيقةتضمنتهاالتيالاداريةالشروطمؤكدة،أيلول

تؤكدا)قي"،وهيالأبيضالكتاب"بالمسماةا(°)28

يأفيبهمسموحوللتأ"لللصلاةالحائطإلم!الوصولأن

ولكن،الصلاةأدواتبعضرلإحضاريسمحكا،وقت

لاكا،والطاولاتوالمقاعدالكراسيليإِحضاريسمحلا

التعليماتهذهوظلت.رقتأيفيالمزماربإطلاقيسمح

التيالخاصسةللصخةقضائيحكمبانتظارالمفعولسارية

علىالانتدابصلثمن)14(المادةبموجبالغايةلهذهشكلت

فلسطين.

لجنةالبريطانيةالحكومةقبلمنشكلتفتهدوهكذا

سابقخارجيةوزير-"لوفجرنايليل"برئاسةدولية

اللجنةووصلت،الأممعصبةمجلسأقرهاوقد-للسويد

.ا!فاداتسماعفيوبدأت،دسالةإلى

اللجنةاستمعت،الطرفينمستشاريوبموافقة

علىوبناء،التحقيقفيالبريطانيةالطريقةوفقللشهادات

ئم،أولائسمعوالأدلةالشهاداتكانتفقد،ذلك

كانونوفي.تفاصيلهابجميعوتناقشلتدرسم!شوبةتكللىم



مفادهجماعيحكمإلم!اللجنةr(،توصلت91).الأول

مايلي:

وحدهم،المسلمونيمتلكهالغربيالحائطأن-ا

الشريف.الحرممنيتجزألاجزءاًباعتباره

المغاربةلحسيالمجاورينوالحائطالرصيفأن-2

حس!بوالتقوىالبرلأعمالوقفاًأصبحوالذي

للمسلمين.ملثأنهما،الإسلاميةالضريعة

الغربيالحائطإلىاوصولاحقإيهودايعطىى-3

كلراعاةمع،الأوقاتجميعفيالتعبدلاْغراض

معينة.شروط

إلاالعبادةبحجةمرافقةأدواتباحضاريسمحلن-4

احضارهاانكا،اليهودعندمعينة4مقديىأيامفي

مكتسبأحقاًذللثيجعلألاينبغيالحائطقرب

.ظرفأيتحتالرصيفلاستخدام

الحكومةقبلمنبهماسمحاللتانالأدا-إنوكانت

لتوضعوطاولة،الكتبتحتويالتيالخزانةهماالفلسطينية

ليإحفساريسمحولم،للقراءةالكتبتلكعليها

والستائروالطاولاتالكراسيمثلأخرىأدوات
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فلسطينفيلا،لليهود!دسااناًك.المبكىبحائطبالاعتراف

/.العالمافءجميعفيلليهودبل،فحسب

عصبةمجلسقبلمنبحذافيرهاللجنةتقريراقروقد

ا)سلطةباعتبارها،البريطانيةالحكومةقبلومن،الأمم

ىلىصودقفقد،ذلكعلىوبناء،فلسط!تفىالمنتدبة

قصرفي"المبكى-الفلسطينيالغربيالحائطتنظيمأمر9

،"3191"أيارمقوال!شريقالتاسعفي(بكنجهام)

السلطةفلسطينعلىالبريطانيالساميالمندوبأعطيحيث

اللجنة.قرارلتنفيذ

المستشارأصدر،عام)3191(حزيرانمنالرابموفي

بتطبيق"ليقضيالقدسفيإعلانأ"روبرتالسيرجون"

العاممنحزيرانمنالثامنمناعتباراً"الحائطتنظيمأمر

81/"رقمالرسميةالجريدةفيذلكونشر.نفسه WI)

قانوناًاللجنةحكيمأصبحوهكذا.أيضاًالتاريخوبذلك

ودوليىآَ.علياًبهفاًمصقى

حكومةسجلاتفبيوجدلاأنهبالذكرالجديرومن

القانونلذلكجديةلمخالفاتاشارةأيةيطاقيالبرالاثتداب

الدراسةهذهانوبما.عام)4891(الانتدابعهدنهايةحىَ
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قربالواق!ةالإسلاميةبالأوقافرئيسبشكلتعنى

اسياصيابالتاريخمعنيةوليست،الشريفالحرمجدران

الصفحاتفيتقتصرسوففإنها،القدسأولفلسطين

ءوضسوععلىالمباشرالأثرذاتالتطوراتعلىالتالية

الدراسة.
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اليهودقادةيكترثلمبينما،الزيتونوجبلالقديمةالمدينة

الساميالمندوبباقتراحولا،بالقدسالمقدسهالاماكنبر-لإمة

الهدنة،أمورلترتيباجتماعلعقددعاالذيالبريطاني

المدينةلاعتبارالداعيالأحمرالصليباقتراحرفضواكا

.1(لمستشفىموقعأ"اقديمة

الدولةأعلنت،)4891(لعامأيارمنعتنرالىاخ!وفي

اعلانها:فيوجاء،اليهودية

إسرائيل،فيليهودالتاريخيالحقمنالرغمعلى"

فيلليهودقوميوطنبتأسيسالقاضي)بلفور(ووعد

عصبةعنالصادرالانتدابصكوكذلك،فلسطين

ثرلةلثأسيسالاشارةيتضمنلمهذهءنأياولأن،الأمم

هواسرائيل!4تعترفالذيالقانولم!الوجهفإن!يهودية

منوالعشرينالتاسمعفيالمتحدةللأممالعامةالجمعيةقرار

الاشارةيتضمنلأنهعام)4791(،الفانيتشرينشهر

."يوديةدولةلتأسيسالصريحة

نصمنالثالثةالفقرةأنإلىأيضاًالاشارةوتجدر

الجديدةإسرائيلدولةأنإلىتشيراليهوديةالدولةإعلان

المثحدةالأممإمةالتاالو!الاتمعبالتعاوننفسهاتلزم
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الذكر.العق!ى33نف!قرارتالبيقأجلمن،وممثليا

كانت،الاعلانذلكمنساعاتغضونوفي

القديمة،المدينةعلىهجماخهاتركز"الجديدةاللرلة"قوات

تاب!ة،منطقةوضواحيهاهي،قانونيأتعتبركانتوالي

إسرائيلبهالتزمتالذيالقرارحسب،المتحدةللامم

الحي)خلاءتمقدوكان.بموجبهدولةنفسهاواعلنث

لمحصينه،ثمكا،سكانهجميعمنالقديمةالمدينةفياليهود!

بأصملحكهم"الهاجانا"منمقاتلسبعمايةفيهوضعحيث

هرلإءبالمكاءتمًضيالمرسومةالخطةوكانث،ومعدأضهم

المندمةفيالقديمةالمدينةجدرانخارجمنالمهاجمينمع

الجهث!تدخلتأخرولو."داودالنبي"تجاورالتي

،لسقطتقليلا،أيارمنعشرالثامنفي،الأردنيالعربي

واظارج.الداخلمناليهوديالهجهومأمامالكدريمهـةالمدينة

فيمتحصنينكانواالذينناليهودبالنسبةأما

كنيممىإلىاللجوءمنتمكنواانإلى،قاوموافقد،الداخل

حصارهم،انتهى،وعندماالمعركةاثناءدمرالذي"خوربه9

فقدكا،ثمخصنا)014(وجرح،)355(أسيرأمنهموغ

.)1(رجل)003(منهم

.(/5/4891؟59592،3؟)79اللندنبة!ابمز(ا

or



القدسمدينةأنعلىبحقائقهاالوقاخهذهوتدل

الهدنة،إقراراليهودرفضبسبب"قتالأرض"أصبحت

الأحمر،الصليب)شرافتحتمحايدةمنطقةالمدينةاعتبارأو

اليهودلاحتلالنتيجةجاءالاردقيالجي!ضلىتدخلأنكا

الاحتلالذلكوكان.الجديدةالمدينةفيالعربيةللاحياء

فيوالمسيحيينالمسله-يندساتلمةمبشرأتهدرداً

لتدميرمباشراًوسبباًاًتفسيرهذاويعتبر.القديمةالمدينة

وندمير،سكانهمزوخلوهالقديمةالمدينةفياليهوديالحي

أصب!!بعيدفقد"المبكىرصيف"اما،فيهالذيالكنيمهر

المتصاربالمنطقةمنالاخرالجانبمن،اليهودعنالمنال

الدولتين.بينعليها

ادعاءاتتدحضأن،المجالهذافيالبديهيومن

لحاثطالوصول!اليهودعلىمحظوراًكانبأنهالصهيونية

كا،انونمنعشرالحاديففي.""4891اعامطلعمنذالمبكى

المتحدةممللأالعحوميةالجمعيةاتحذت)4891(عامالاول

المحتلة،أوطانههم"ن:مردواالذيقاللاجئ!نبت!ويضقرارآ

الأممعننيابةاوساطةالتواصك،تسويةلجنةوبتعيين

المتحدةالولاياتءنكلعقممثلينتضموكانت،المتحدة

of



قد"برنادوتالكونت"وحان،وتركياوفرنسا

.اليهودأيديعلىالقدسفياغتيل

الجمب3قبلتشطد،اللاصئنلكضيةبالنسبةأمّا

التي"برنادرتالكونت"توصيةالمتحدةممللأالعمومية

ديارهم،منأخرجواالذينالابرياءحقوقأنعلىورص

هذهأن،الحربرافف!اللذينوالثأرالارهاببسبب

ضمان!،التنفيذموضعوتوضعتؤكدأنيجبالحقوق

فيتارونلاالذينأولئلثممتلكاتعنمناسبتعويضر

الرئيسةالثلاثالمشكلات)حدىهذهوكانت.)1(العودة

،الثانيةالمشكلتانأما،التسويةللجنةمعالجتهاأوكلتالتي

عليها،المتنازعالمناطقفيالحدودتعديلمشكلة،فهمارالثالثة

التقسيمقراروفقلتعالج،القدسمدينةوضعومش!لة

((.4791عام)1الثافيتشرينمنوالعشرينالتاسعفيالصادر

العربيةالدولممثليمعاجتماعاتهااللجنةبدأت

وبناء)9491(.لعامأيارشهرفي"لوزان"فيوإسرائيل

مهمتها،أمامالعقباتلتذليلوسعياً،اللجنةطلبعلى

باسم-ومصروسوريةولبنانالأردنمندربوتعهدفقد

.16/9/9491تاريخ1/648الماتحدةالامموثيقة
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المقدسةافيماكنإلىالوصولحريةيضمنوا!بان-دولهم

لوزراءالاْماكنتلكدخولأحقضمانمسع،!ومواقعها

للجنسيةتمييزدون،والزواروللحجاج،المعنبقالأديان

قبلسائدةكانتالثيالاو!عمعانسجامأ،الدينأو

.)1(4891()لعامأيارمنعشرالراج

ورفضها،اصاثيلدعنتالبدايةمنذواضحأوكان

تحتكانتالئيللأراضياللاجئينعودةالمبدأ،حيثمن

بموجبللعربالمخصصةايرا!او!كط،الاسراليليالاحتلال

إسرائبلتكنلمكا،المتحدةللاممالعموميةالجمعيةقرار

كانتوالئي،المحتلةالأراضيمنجزءأيلإعادةمستعدة

الصارخ)سرائيلاحتفارأما.فلسطينمن)حصتهاأضارج

وجهةمن"القانونيالاعئبارأمطثهاالئي،المئحد!للامم

،القدسقضيامنمومهافيفكان،"إسراليلنظر

إلىأبيبئلمنوكلكعالبهاالرزاراقيمنعددنكلتمفقد

التسوية،لجنةجهودفشلعنالإعلانقبلحتىالقدس

ع-ا،الأممهيئةاستنكارتامأتجاهلاإسرائيلوتجاهلت

أصبحتالذيالنقلبدلكالدوليةافالأسرةعدماعترلمجاهلت

)2(.تدريجيوبشكلإسرائيلمحاصملأ،بمرجبةالفدس

.(491)9المشداالعمرمباللاممعثرللبممةالئالبةالجلةسجلاتأ

22/69491،1/1317لاربق1/627المثطسدةالأممونالق(

.2/9/0091ناربخ
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التصويةأ9أفي،آنذاكالمتعاقبةالاحداثأثبئتولفمد

مسنالعنبدالرلضبسبمب!الاصتممالبميديكاناوالسلام

المتحدةللأممالعمرميةالجمعيةقراراثلتطبيقإسرائبل

المثحدة،للأمممفجعةذلكوكان،الأمنجم!لسوفرارات

(1نظرهاوجهةمن"لإسرائيلالقانوفيالضمانإنإذ

القانونيصوالس!لولاهذامللرإن،العصرميةالجمعيةقراركان

الأساسية،بأهدالهاالصهيونيةسوىبهةأيلاثفبله

البداية،منذ،النهائيهدفهاكانالتيالحركةتلث

علىالأردنضهرحتى،فلسطينفي"الميعادأرض"امتلاك

مناليهوديةالدولةاعتبارالصهيونيةئفييكنولم،الأقل

نواياهاظهرتإذ،"مرحليتخطيط"سوىأهدافها

فلسطينبتحويلطالبتعندما)4291(،وذللثعامللجميع

يههوديةدولةإلى-البريطانيالانتدابتحتوهي-

تخوضهاعالمية!ر*إبانذك"،وكانكومونولث"

وعندما،وغيرهاالديكمتاتوريةالانظمةضدالديمقراطيات

.البلادفيالعظمىافالبيةيش!كلونالعربكان

ايهوديمةالدولةانالجميعلدىالمعروفومن

تلكوأن،والضالالعنفبطريقأقيمتقد"إسرائيلإ
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فلسطينممالعربطردعنأسفرتقدالعنيفةالوسال

منالاغلبيةيشكلونأنهمرغم،ممتلكاتهممنوتجريدهم

الأكبرالجزءفيَ"اسرائيلدولة"تأسيس!وكان.السكان

على،الصهيونيةأهداف"نمرحلياًهدفأ،فلسطينمن

ذلك.غيرالصهيونيةادعاءمنالرغم

هذالتصعيدللصهيونيةملائمةالفرصةوجاءت

مفاجئاًعدواناًاسرائيلشنتفقد،"6791"عامالهدف

الأردفي!ةللمملكةالغربيةالضفةاحتلالعنأسفروخاطفأ

منالعربالفلسطينيينمنالمزيدبذلاثطاردة،الهاشمية

سينحاءجزيرةشبهاحتلالإلىبالاضافةهذا،ممتلكاتهم

ذللثمنالأسوأإسورية.ولكناالجولانوهضبة،المصرية

أماحنءن4ؤكلبماالقدسءنالعربياصلىءاحتلالهو

ومسيحية.إسلاميةمقدسة

معروفانبريطانيانحربيانمراسلاناستطاعوقد

يحصلااناستطاعا،اسرائيلتجاهومواقفهمابحماسهما

)6791(.حربسجلاتمنالقدسمعركةدقاثقعلى

العربىالجيشأن،معلوماتمنعليهحصلاماويبين

تفوقهقواتضد،الأسودحربحاربقد،الأردني

بيت،الم!بيتءنيحاربونأفرادهظلفقد،وعدةعدداً
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القديمة،المدينةأسواروصلواحتى3خر،الىشارعومن

علىحفاظا،القتالعنبالتوقفالاْوامرجاء3حيث

وكان"4الحربكوارثولتجنيبها،المقدسةالأماكن

عاميطانيةالبرالقزاتأمامالاتراكقامبهمانفس!وذلك

فيالعربوالمسلمونالاتراكالمسلمونأظهرقد)1791(،

القواتأما،ومقدساتهاالقديصرحرمةالموقفينهذين

A(j491)6791عاميالقديمةالقدسجعلتفقداليهودية

العررر-"الاحياءقصفعنقتو-تولم،للمعركةميدازاً

أيمقاومة)1(.وجودعدممنالرغمعلى،بالسكانالمأهولة

وزيروقف\(V)69حزيرانمنالسابمظهروفي

المراسلينوأمام،المبكىحائطأماميعلنالاسرائيليالدفاع

الذيالعربيالقسمذلكفيبما-القدسأن،الأجانب

قداليهودوأن،"حررتقد"-واحديهودييسكنهلا

.نالآبعدثاني!ةعنهينفصلواولن،المبكىحائطإلىعادوا

الاسرائيمية،الحكومةسياسةعن-بالطبع-يعبروكان

ضمعلىعزمهاعنفيهاوأعربتالافرصةتتركلمالتي

حرب،(لتشرضلذيدوال!الابن)نشرضلوونشوفىراندلف(؟

،لهويداب-روحيو!دلك،6،1-135صالستةالابام

9صالفدس
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اصانيل(،رتوسغلماصمةاالقدسمدينةمنا!ربىالقسم

منوعددأ،العربيةالقدسلثش!ملالفدمىبلدية!ل!رد

جميعبذلكمخالفة،بهاالمحيطةوالضواحيرالقرىالمدن

الواضةالمناطقرإِدارةالخاصةالدوليلأرالاعرافالقوانين

النواي!اهذهأصبدتوقد.العسكرىالاحتلالقت

السابمفي)سرائيلىبثشرجالمفعولونافذهرحميةوالتصريحات

منعشرالحاديفي،هذاوقبل.حزيرانمنوالعشرين

فرفةكمانث،الاحتلالمنأيامئلالةبعدأي،حزيران

والإملاهيةالعربييةالمعالمبطصىقامتقدهندسيةعسك!رية

أو!سكريةمبرراتودون،الاقصىالمسجدبابعند

دولية.!انونية

محملىالاحتلالبعديقعفعلىاضداءأولهذاكان

،"الدبنصلاءابق9الافثملأقامهالذيالإسلامياوسه

فافي،الأعتداءهذاعلىوقياساً.المغاربةا!ياءمنواثنان

والممتلكاتالاوقافضدوكارساتهماليهوداعتداءاتجمميع

أهمي!ة،ذاثليستمنذ)4891(ثب!دوفلمصطينفيالإسلاميأ

للجانبوالمجاورالوقفذلمكعلىالواغالمغاربةفحي

ذلك)زالةويعنى.تمامأأزيل،قدالاقصىالمسجدمنالغربي

وزاويثبن.ومسجدين،مسكونأبيتأ)135(
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ثرحيلهمتجقد،ثسشا05sIً#وعددهم،السكانأما

المغارب!سةوهم،سامتينةلمدىإنذاربعدالحيذلكمن

،،الافضل"و!امنيستفيلونكانواالذينالائقياء

."مدينأبو"و"المصمودي"المغربيينوقفومن

شرمكيوقفعلىتقومالمزالةالبيوتهذ.وكانت

ولايباعلا،الإسلاميةالشريعةحسببهمعترفقانو!

لىثهوأاقرتهالذي2المونفسوهو،للمسلمين،حىْينقل

يحميهإسلاميةوقفاًباعتباره،)0391(عامالدوليةاللجنة

بالفوةعام)6791(الاستيلاءاليهوداستطاعوهكذا.القانون

والذي،"النقلأوالبيع"يقبللأالذتيالوقفهذاعلى

هذابسلوكاستيلاؤهمواتسم(.18191عاماشتراءهحاولوا

الإسلامية،للشريعةوالاحمكار،الدولمطللقانونالتجاهل

1(الغوثمدينأ)و"كانلقد.الإسلاميةللتقاليدوالانتهاك

الوقفهذاأمس!عندما،قرونسنذالسلولةهذامثليتوغ

والنافذ،ذكرهمرالذىالوقفهذاإن!!الشروطبتلك

الوثيقة،وبنص،الإسلاميةالشريعةمحك!مالاَنحتىالمفعول

ولا،يرهنولا،يوهبولابهيت!صدقولايملكلا9

لأح!ديحلولا،يسلبولا،فعنهيتعوولا،بهجماقد

الوقفهذايبطلأنجائرسلطانذيأومأمورأوأميرمن
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فيولا،إبطالهفييسعىولا،يغيرهولا،منهشيئولا

عدل!فقد،عليهأعانأو،ذلكفعلفمن،منهشيئإبطال

."لعنتهواستحقعليهوتمرد،ربهأءرعن

وقفعلىبالاعتداءالاسرائيليةاسلطاتاتكتفولم

عليهاللّهصلىالنبيبسيرةالمرتبط"الغوثمدينابو"

إطمسذلاثتجاوزوابرل،"البراقمنطقة"أي،وسلم

بازاهـتوذلاث،والإسلاءيالعربيالتراثمعالمجميع

ممكنقسمأكبرليجعلوا،والخاصةالعامةالممتلكاتجميع

ولهيموّنوا،للايخارمعرضاًالاقمىالمسجدجدرانمن

ذاتهبحديشكلالذيالمبكىحائطأءإمواسعاًميدانأ

الاقصى.المسجدجدرانءنجزءاً

فصولاتستحقالمتعددةالإسرائيليةالممارساتإن

الأوقافمنمزيدعلىالمتواليالاستيلاءذلكومن،خأصة

الاملاكأصصإبوإجلاء،العربيةوالممتلكاتالإسلامية

حسابعلىاليهـ!ديالحيمنطقةوتوسيع،وسكانها

والأحياء،الغربيةالجهةمنرالسريانيةالارمنيةالاحياء

التنقيباتوكذلك،خرىالااتالج!فيالإسلامية

والغربيةالجنوبيةالجدرانمحاذاةعلىالخطيرةوالحفريات

والابنية،نفسهالأقصىالمسجدوتحت،الشريفللحرم
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اتالمماريىإلىبالاضافةهذا.الاخرىالإسلاميةالتاريخية

خارج4العربيالأراضيعلىكالاستيلاء،العديدةالإسرائيلية

وإقامة،اليهوديةالمستعمراتلتأسيسcوحولهاالقدس

،4القدبالمدينةجماللتغطيمتشابكةسكنيةوحدات

المواطفجنوترحيل،العربيةالقدسبلديةحلوكذلاث

المعارضةوخنق،دينيينأو،وسياسيينقادة،العرب

اليهـوديةالعبادةوممارسة،المغتصبةالأرضفيالسياسية

الخليل.فيالإبراهيميالحرممنجزءثيوقسراعنوة

استنكارهاضمتفقد،المتحدةالأمممنظمةأما

اراجالراخ!واففي،والإسلاميةالعربيةالنداءاتجانبإلم!

عدما)هموميةالجمعيةأقرت،)vk-A1(عامتموزمنعشر

وضعلتغييرإسرائيلاتخذتهاالتيالاجراءاتجميعقانونية

تجاهلتوقد.)1(عنهابالتراجعوطالبتها،المقدسةالمدينة

لتهويداخرىاجراءاتواتخذت،القرارينهذيناسائيل

الخصوصبىذاالمتعلقالأءنمجلسقراربعدحتىالقدس

القرارُهذاأكدوقدأيار)6891(.منوالعشرينالحاديفي

عدممبدأأكدكا،العموميةللجمعيةالسابقينالقرارين

الاجراءاتجميعوأن،بالحربالمناطقعلىالاستيلاءإقرار

3022مرجع/أأخاور"االاسنثنانيةالجلسة(
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تةيرانشأضه!اسنالتيوالاداريةالقانونيةالإسرائيلية

طال!بكا،باطلةتعتبرالقدسلمدينةالشرعيةالأوضاع

.)2(الاجراءاتتل!عققىقفأنإصرالملالمبلس

هذاالأمنمجلسقرارمصيريكنلحم،وبالطبع

المجلساعذهخر3قرارشمأنهذافيشأنه،التجاهلإلا

الخامسفيثالثقرارجاءكا9691(.تموز)منالثالثفي

المسجداحراقحادثأثرعلى(919i')ايلولمنعشر

تحتمدينة"القدسأنبوضوحالقرارهذا،وأكدالأضى

المجلس!طالبكا."الإسرائيليالعسكريالاحتلال

والقوانين،جنيعفمرتمراتقراراتممراءاةإسائميلى

المجلسوشجب،العسك!ر!بالاحتلالالمتعلقةالدولية

بالقراراتوالتزامهامراعاتهاوعدم،اصاثبل)جراءات

الأمن.ومجلساال!موميةللجمعيةالسابقة

فراراتاماحيرعدمفيالمتمثل،السلوكهذاأدىوقد

أثروعلى،العالميالعامالرأياحثراموعدمالمتحدةلأمم

لمجلسرابمقراراتخاذإلىاْدى،أردنيطلبتفديم

افالاوأحرللرهجربنتقرثرنثرياعادةالامنمجل!قام،2

.89911لم23/2فينانبة!رة3591آ!االاصلامبة
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وأكد.)؟791(أيلولمنوالعاثرينالخامسفي،الأمن

قسهالأمنومجال!ىالعموميةالجمعيةا!ذتهماالقرارذللي

العسكرية"بالقوةالمناطقامتلاكقبولبعدممّراراتمن

إجراءاتهافيإسائيللاسرارقلقهالمبلسوأبدى

العباراثوأكد،بأدق،المحثلةالعربيةالقدسأوضاعلئغيير

والإداريةالقانونيةالاجراءاتجميعان،واوضحها

ئانونيةرغيرشرعيةغير،بالقدسالمتطقة،الإصاليلية

وأن،السكانوطردالاراضيامئلاكذلثفياطلاقأ،جما

الدوليلأ،الأسرةولقوانينالسكانلحقوقمناقضةهذه

المنطقة.فيودالمعادلىسلامتحقيقفرصومهددة

تج!اهإسرائيلقبلمنا!بابيةبادرةأيةهناكتيهنلم

لممج!ةقرارينوفاه،الأمنلمجلصقراراتأربعة

المصررنفسىلاهمتااقطالقراراتبأنمحلمة"،الع!وميية

بمائكلفلسل!قضيةاخذتماإذا،طولجةتاثمةئشكل

إِتعنىلاالدراممةهذهولكن."ا48Aطممنذكلي

!صالمخدةالأمماضبرتهاالتنالجوانبمنواحمدصيافي

الإسلامية،الأوتاف!علىالاستيلاءجانبوهو،قانونية

الأ!ى.المسجدولوانوكربجنوبالواقعةأي
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إلىوثحويله،بكاورلهالمغاربةحيمعالمطمسإن

غربأ،الشريفالحرمجدرانمنابتداءممتدةعامةساحة

.1(المبكى"الغربيالحائطملكيةفيجديةمسألةيثيران

ملكية،الشر!فالحرمجدرانءنجزءأباعتباره،فغو

؟ا(Ar).عامالدوليةاللإنةقبلمنبهامعترفإسلامية

الإسلاميالوقفعلىطرأوماذا.نجمعالمهغيرتهلولكن

والممتلكات"مدينوأبيوالمصموديالأفضلوقف"

للغربالواقعة،والعامةمنهاالخاصة،الاخرىالإسلامية

.؟الشرلفالحرملجدرانالغربيوللجنوب

لحائطالمسلمينملكيةتؤكدالثابتةالحقائقإن

الإسرائيليةالسلطاتتمكنءنالرغمعلى،منازعبلاالغربي

والأبنيةالوقفيةالأراضيجميعولكن،عليهالسيطرةمن

أمربموجبعليهاالاستيلاءتمقدالمجاورةوالممتلكات

)1443(،الرقمذاتالرسميةالجريدةفيالماليةوزيرنشره

الاْمرذلكوحددعام)6891(.نيسانمنعشرالثامنفي

تبلغ،القديمةالمدينةجدرانداخل،الأرضمنقطعة

)j.'11)مساحتها lًبشكلمطلوبةأرضاًواعتبرها،تقريباًنما

أنهالقراروأشار.عامةلأغراض"مطلق"و"عاجل"

ظكمنالاستفافىةحقتدعيجهةأوشخصلأييمكن
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تتقدمان،تعويضعلىالحصول!فيوترغب،الأراضي

هذاوبموجب،والأدلةبا)وثاثقمدعمخطيبطلب

حالا.اخلاؤهافيهاوالمقيميناصحابهاعلىترتبالقرار

تكثف،الأمرلذلكالمرافقةالخريطةفينظرةان

مرتبسطإسلاميوقفأولاًفالأرض.وراءهمخبأهوما

سكنوبيوت،عامةأبنيةعليهاوتقع،الأقصىبالمسجد

مواطن،الافستةعلىيزيدمايستخدمهاتجاريةومحلات

أيضاًطاليموديالحيمساحةعلىالخريطةوثانياً،اشتملت

العرب،(4891)عامإخلائفا!نذ"يقطنثا!نوالتي

،العامذلكاسرائيلاحتلتهاالتيإطقالمفمناللاضون

التابعةاللاجئينغوثوكالةوعنايةرعايةتحتوكانوا

.المتحدةالأمملهيئة

،العامالإسلاميئالوةفعلىالاستيلاءإلىوبالاضافة

،A()691لعامالإسرائيليالقرارذلكهدفكانفقد

اللاجئينوطرد،الإسلاميةالممتلكاتأصحابترحيل

غيرالجانبهوهذايكنولم،الي!وديالحيمنالعرب

هو،منهالاخرفالجانب،الاجراءلهذاالوحيدالقانو!ث

الوقفبأنتامةومعرفةيفكنعلىالقرارمتخذيأن
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،عمالوقف،الإسلاميةالشريعةحمسب،الإسلامبى

أ،اكشمابهأومبادلنهيم!نولا،العامةوالمصلحةاظير

!اك"هوالاعلىوصاحبهمالكهلأن،عليهالاستيلاء

التعويضالإسرائيليةالحكومةعرضفانولهذا"سبحانه

ذلك،لأنقبولهيمكنلاأمر،بهالمنتفعينأصحابهعلىْ

سلطةئتفدمالاعجبولا،ذاته!كدكفرهوالقبول

ثيللتعويفعنبطلبالواليفمنمستفيدفردأو،عامة

سبحانه.لتهملكهوإذ،يمتلكهلا

أوالاخلاءمقاومةف!ن،الخاصةللاملاكبالنسبةأما

عيانشاهدروكطوقد.وشديدةعنيفةكانتالترحيل

،مثلاتخذتقدوإلاكراهالقسوةفيعديدةأساليبمحايد،أن

الابني!ةمنأجزاءوهدم،العامةالتسهيلاتقطح

الشهادةوهذه.)1(بالقوةمنازلهمتركعلىالعربلاكراه

السلطاتأبعدتهالذ!،القدسأمينقبلمنومؤكدةمولقية

عن،بلفحسبعملهلاكه،واعئباطةتعسفأالإسراليلية

فيالمدينةالمغتصبةالمنطقةالطأوضحفقد.أيضةالفدسمدينة

للنريبة،الضفةفييرزبتجا.مةفيمحر،!نصرافي،نزالنالدأ؟

م7891كبما!:(اترناشبونالايسثمبدلأسيفةفيعقالأ

،.عى
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بناء"595"تشملوقفيةممتلكاتوهي،القديمة

هماوزاويتينمساجد"خمسة"وحانوتاً"434"و

سوق"عامينوسوقين،"والفخريةمدينأ،وزاوية)!

السلسلةبابعندتجارياًوشارعاً،"الحصروسوقالباشورة

مثلالمماليكلعهدتعودالتيالتاريخيةالابنيةمنعددمع

.)1(خاصبشكل"الامامقصر"

الغربيالحيعليهايقعالتيللأرضوبالاضافة

1حزيران11فيدمروالذي" vkv"،المذكورالأمرفإن

حيمنوأجزاء،الشرفحارةتضمالتيالأرضيشمل

الزاوية"موقعيأنوجصر.السريانالرهبانودير،الأرمن

لجدرانالمجاورة"السعودأبو"عائلةومساكن"الفخرية

التنكزية،والمدرسةالمغاربةبابجنوب،الأقمىالمسجد

لم!،السلسلةبابقرب،للشربالكبيرسليمانسبل"و

فيتمتقدمصادرتهاأنإلا،الفوريالتدميريشملها

عليها،الاستيلاءتمالتيالساحةلتوسيع(9691)حزيران

ولتسهيل،الانهيارلأخطارالغربيةالحرمجدرانولتعريض

أمَّا،الأولالموغدمروقد.الاثريةالحفرياتعمليات

81-17صالقدمىتهربد،الخطيبروصي(؟



إلىأدتفقد"التنكزيةالمدرسة"تحتتمتالتيالحفريات

والتدمير.الانهيارلخطرلّعريضها

والتدمير،الاستيلاءفيالمكثفةالعملباتهذهإن

أدتقد،الوسطىالعصورإ"بأساأبشععنتعبروالتي

غربالواقعةوالعامةاظاصةالابنيةجميعإزالةإلىأيضاً

السلسلة.لبابالغربيةالجنوبيةالزاويةوعل،الشريفالحرم

نا.المساحةهذهأهميةهنانذكرأنبمكانالأهميةلمنرإنه

المدين!جدرانمعتتصلالشر!فالحرمجدرانجميع

جميعأنكا،الجنوبيةالجدرانمنكبيروقسم،الشرقية

بيةلغرانابالجدرقرمجتمعةتقعة!اومرابنيتهاأولوقفيةاتالمؤسسا

الدينيةالمدارستشملفانها،وبالتحديد.للحرموالشمالية

،المقدسبيتالحجيجونزل،والعباداتالذكروزوايا

القديمةوالفنادق،العامةوالحمامىات،الشربوسبل

المسجدتخدمالتيالعائلاتمنازلعليهاتقعكا،والأسواق

ولعل،واندرلىينوا،ؤذن!توالوعاظكالأئمةالأقمى

اشتهرتالتي،"السعودأبيعائلة"ذلكعلىمثالأوضح

المصيرتواجهوهى،قرونعبرالأقمىللمسجدنجدما!ا

تواجهكا،البراقليابعندمنازهـاتدميرفيالمنتظر



إعير.انفس"الفخريةزاوية)ا

سيأقيالتي-الرسميةالإسرائيليةالمنشوراتوتدل

ذ)كوتؤكد"؟اوديلكنشىاموآإتحديا--ذكرها

الممرداخلالصلواتاقامةمثل،اليهوديةالممارسات

المبكىحائطعندوليس،"التنكزيةالمدرسة"وتحت

منه،بالقرب"الحاخا"؟ت)1بنا?كاتبوكذلك،فقط

بيناواقعةاالأراضيجميع2الموهذايشملوسوف

المدينةوجدارالجنوبيةالجهةءنالأقصىالمسجدجدران

منجزءهيالتي،"الخاتونيةبالحاكورة"المعروفة

عليهايقعالتيالأراضيتشملكا؟"الافضل"وقف

حارةحىغرباًممتدة"مدينأبيوقف"المغاربةحي

وتشمل،القديماليهوديللحيالشرقيةالنهايةفيالشرف

السلسلةبابإلى"المبكى"شمالالواقعةأيضاًالأرافي

التنكزية.المدرسةقرب

اليالتنقيباتتلك،وتعقيداًسوءاًالأموريزيدومما

-اكتراثوعدمبتهور-،المحترفينغيرالهواةبهايقوم

وتحتالأقصىللمسجدالشرقيةالجنوبيةالزاويةتحت

الأمكنةبعضوتحت،السلسلةبابقربالتنكزيةالمدرسة
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عملياتنهابأ"يمزالتا"جريدةوصفتهاوقد.التاريخية

ص"وأن،العامة"الوقفية"للممتلكاتمتعمدةتخريبية

نألايمكنالتيالإسلاميةوالقبورثارالآسلاكل"تهددأنشأخمها

القديمىفيوالمسلمينالعرباحتجاجاتأما.بثمنئقدر

قراراتأوالتهديدفتالاسكاتأوالاهمالواجهتفقد

الشجبقراراتبجميعالحاثطعرضضربكا،الاستيلاء

نإحتى؟المختلفةوأجهزتهاالمتحدةالأمماتخذتهاالتي

منالاهمالالمصيرنفسلاقتثارالاَوخبراءعلماءنداءات

علماءلأحداحتجاجإلىهنايشارأنويمكن.واللامبالاة

لاعتمادهإليهالاشارة!اوتهت.إسي!انييزاالآثار

فيالآثارعنوالتن!بالحفرياتأعى-إلسجلاتعل

قلف4ءنيعبروهو.القدسفيونجاصة،كافةفلسط!ت

يةثعودالتيالإسلاكليةالآثارمصههـأروعحولالشديد

عملياتبشدةيشجبكا.4الةد؟العصورإلىتاريخها

قبلمستخدمأكانماإلىأساليبهافيترجعالتىا-لفريات

الآثارهذهتعرضأدطشأنىاكلنوالي،السنينمئات

.للاْخطارالقديمة

الإسراثيليةالساطاتكشفتحتىطويلةفترةتمضولم

الأراضي،هذهعلىلإءللاسفا!يقيةالاهـدافعن
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لقد،العربيرللتاريخللاسلامالمتواليةالا!إناتوتوجيه

الداخليةوزارةبرعايةنشركتابفيواضحاًهذاجاء

المهندسينجمعيةرئيس4وألف،الإسرائيليةوالبلد،إت

الذيالفنيالفريقترأسوالذي،المعصاريين

خرائطها.وتصميمالمذكورةللمنطقةمسحيةبدراسةقام

هذهكاتببينالطويلةالمراسلاتمنسلسلةفشلتوقد

تلثبعضوكان،المذكورالكتابومؤلفالدراسة

،"ونكلسننفلدرايد"النشردارطريقعنراسلاتالم

فيالمراسلاتثلثفشلت،مباشراًالاخربعضهاوكان

افاذكرهاالتي،التاليةالاسئلةعنإجاباتتوضيح

:الحقازقكثفإلىأهدفكنتإذ،ب!يجاز

4،301"الصفحاتفيورد. ، 69 ، 09 ، 8 t"

داخلالقديمةالمدينةمساحةأنالمذكورالكتابمن

يلي:كاموزعةدونمأ!086"هىالاسوار

النصرانية،للاحياء"018"،الارمنيللحي"29"

للحي"041"و،الإسلاميةللاحياء"1403

الشريفالحرممسماحةأنفرضوعلى.اليهودي

،الأوقامتلضإلىالتوصلتمفكيفونمأ،"

yr



تحديديتملمانه،الاعتباربعينأخذناإذاونجاصة

وعهد،العثمانيينعهدخلالوالاحياءالمواغتلك

تمالتيالأسسوكل-!،؟البريطانيالانتداب

الاحياءحسابعلىاليهوديالحيتوسيعبموجبها

وفيالشمالفي4والإسلامبوالسريانيةالأرمنية

.؟؟الشرق

نا!الم!ذكورالكتابمن"177"الصفحةفيجاء-2

،الغربيالحائطإلىالشرقنحويمتداليهوديالحي

الغربيالحائطيشملاليهـوديالحيانيعنيوهذا

صغيراجزءاًالمبكىيشكلوالذي،الشر!فللحرم

أخذتاواذا.؟؟؟العبارةلهذاالمرجعف!!.منه

ب!ت،ماالمساحةأنلناتبينالخريطةأنالاعتباربعين

حارةتشمل،الغربيوالحائطاليهودياهـي

لمفلماذا،البراقوحوشالمغاربةوحارةالشرف

الإسلاميهالاحياءلتكذكرأيالكتابفىِيرد

.؟؟الأمكنةمنوغيرها

ا،واخالكتابمن"9111"الصفحةتجاهلتلقد35

الوقفية،الاملاكمنومعظمها،الإسلامية2والاحياء

74



جزءوهي"ا!لاتونيةالحاكورةموغتجاهلتكا

الغربيةالجنوبيةالزاويةعلى،ا(الأفضلوةفمن

تلثالمذكورةالصفحة،ووصفتالمسجدالأقمىلحائط

يمكنكيف."يهوديكنيس"موغبأخها2الموا

يهوديةدينيةلأغراضوإسلاميدينيموغيحولأن

توضيحأطلب؟؟الشرعيينأصحابهموافقةدون

المنطقةوتحديد،الادعاءلهذااعتمدالذيالمرجع

دقيقاً.تحديداً

معين،لدينوءقدسدينيءوءاسمتغييريجوزهل45

موافحفيوردلقد؟آخردينأنصارإلىليؤول

الصفحاتفيالمثالسبيلوعلى،الكتابمنعديدة

الحرممنطقةتسمية"،وردت47،79،701"

لذلك.ئفسيرأأطلب،"المعبدجبل"باسمالشريف

الشريعةلثجاهلتفسيرالكتابمؤلفعنديوجدهل.ه

التالية:الاعتباراتضوءفيالدوليوالقانونالإسلامية

اللذبن،(لالأفضوةم!و)،(ثالغومدين)أبووقف

لاوقفيةمواغباعتبارهما،المغاربةحييشكلان

وقرار،الإسلاميةالشريعةبحك!م،اتبديل!يجوز
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الملكيةأكدالذي(،0391)لعامالدوليةاللجنة

اهـذيالأممصبةpوقرار،الوقفلهذاالإسلامية

الستةالقراراتوكذلك،الدوليةاللجنةقرارأكد

رلمجلس!،المتحدةللأممالعموميةللجمعيةالمتتالية

تغييرقانونيةعدمتؤكدوالتيمنذ)6791(،الأمن

ئج.؟المقدسةالمدينةفيالأوضاع

VI



الخاكلسالةصل

التاريخيةالحقائقبعضالفصلهذافينستعرض

وعلاقتهم،اليهوديوالحيالقدسفياليهودمكانة،..حول

الممتلكاتوهي،البحثموضوعالإسلاميةابالممتلكات

بينالعلاقةالذكرآنفةالدوليةاللجنةوصفتلةد.ة/الوقفية

حائطعندالمتعبدينواليهودالإسلاميالوةفأفاظري

وكان."الضيوف"و"المضيف"علاقةبانها،ا(لمبكى

الأرضسادتأنإلى،التاريخعبروعملياًدقيقاوصفاً-ذلك

الدموية،الاضطراباتبالذاتالمقدسةوالمدينه،!المقدسة

الصهيوئي.التعصببسببوالدينيةالسياسية+والنزاعات

إلىالعودةإلىالموضوعهذامعالجةفيبحاجةولسنا

احتل(أم990عام)،ففيالصليبيةالحركةقبل.ما

على،الجسديةوبالتصفية،نهائياًوتجضواالقدسالصليبيون+1

إلىالعودةمناليهوديتمكنولم،فيىااليهودية،لأالطائفة

الصلاحي.الفتحفيالصايبيينمناستعادخمهابعدإلا3القدس

ونجاصة،الإسلاميةالبلدانكانتالوقتذلك.ومنذ

القرونعبرالحاكةالسلطاتتتابم،وعلوالقدس)إفلسطين

لليهوفىموئلاكانت،العثمانيينوحتىالمماليكطصن
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ملجأهماالبلدانهذهكانتكا،أوروبافيالمضطهدين

.()2914عاماسبانيامنطردهمبعدالوحيد

والإسلاميةامربيةاالحكوماتاتاحتوه!ذا

،اروماناقبلمنمنهحرمواقدكانواما!يهودالمتتابعة

الهيكل،فيوتعبدهمالفدسفيإقامتهمبذللثوأعني

بعينأخذناماإذا...،التسامحقمةذلكوكان

بالامراءارتبطتقد،بالذاتالبقعةتلثأن،الاعتبار

وحانت-،وسلمعليهاللّهصلىالنبيوبسيرة،والمعراج

الحرميزثاك،الأزصىالمسجدمدخلءنخطواتبعدعلى

التي2اورواهيتلثوكانت.الإسلامفياعثريفينا

إسلامياًوقفاًلكونالأراضيتلكيهبونالمسلمينتج!

المسلمينتسامحوذهب.العامةوالمنفعةالإحسانلأغراض

يقطنو!بأنلليهودسمحواعنىدما،ذلكمنأبعدحدإلى

رغيروقفيةبيوتاًيستأجرواأنأو،بالذاثالقدسمدينة

.ة!ي!اوقفية

العثمانية-الدولةأنظمةكانت)1867(عاموحتى

يأفي،منقولةغ!يرممتلكاتلأيةالأجانبامتلاكتمنع

،وظل!المقدسةالمدنفيرنجاصة،إلامبراطوريةمنبقعة

VA



الاجنبيةالجنسيةعام)1491(يحملونحتىالقدسفياليهود

الجنسيةإلىيتحولولم،منهم"الاشكنزيم"ونجاصة

الظروفهذهوتبين."السفارديم"اليهودسوىالعثمانية

فان،وللتوضيح.وقفيةبيوتاًاستأجرواالذيناليهودعدد

،وهماالشرعيالوقفمننوعينبرينتميزالإسلاميةالشريعة

تنفقما-وهو"الخيريالوقف"المسمى"العامالوقف"

بمالفقراءوع!العامالنفعذاتأوقفيةاعليالمؤسساتموارده

ينفقالذيوهو"الذرىاوةفا"المسمىالحاصوالوقف

الواقف.وأتباعأحفادعلىريعه

وممتلكاتأراضيءنالأكبرالقسملكونونظراً

،"ذريةأوخيرية"خاصةأوعامةأوقافآَالقديمةالمدينة

صغيرةنسبةتمثلالقدسءدينةفياظاصةالممتلكاتفإن

حسبالملكيةتنظيمل!انونوهيخاضعةو!رافقهاأراضيهامن

الخاصى4/الملكيةإن.الورثةولمنفعة،الإسلاميةالشريعة

ويوؤ-اة...."قسماً"سهماًوعشرينأربعةرونتتكون

الأمر،الاحفادبينتقسمالاسهمتلك،فانالاصلي1،الاث

بيع!اوجعل،وصغيرةءزأةالملكياتهذهجعلالذي

بلىلهائأجصيسهلكانولهذا،عمليةمتعذرأَوشراءها

لا.اقتسامها
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سمحيواأخمهمنواياهموحسنالمحلمينتسامحوصن

وأ،"الخ!اص"الذريالوقفأملاكباستئجارلليهود

مختصباحثذلكأثبتوقد."العام"ياغيرالوؤفاملاك

ذكروقد.فلسطينجغرافيةونجاصة،آسياجغرافيةفي

النمرانية،للكناذسملثالقديمةالمدينةأراضيمعظمأن

النسبةوان،الإسلاميةوالمدارسالمساجدعلىوقفأو

معظميشملالذيالشريفلاحرمتعودالوقفمنالكبرى

وظلت.(0)اليهوديالحيفيالينهوديسكنهاالتيالبيوت

الانتدابعهدنهايةحتىومعتمداًثابتأمرجعاًالحقيقةهذه

امتالثوقد،استبدالهيجسوزلاالوقفلأدط،البريطافي

الحيفيملكية)007(مجموعمنملكيات،501"اليهود

.(4891)عاماليهودي

ذويمنمسلمانباحثانأيضاًالحقيقةهذهويؤكد

القدصمواليدوكلاهماْءن،الشخصيةوالخبرةالمعرفة

أمينةأحدهماأصبح،الأولىالعالميةالحربمنذوسكانها

القدسعنكتبعدةفيموثوقاًتاريخاًوكتب،للقدس

ادنه-./وسيناءةلسطين،المقارنةالىةالجةو:رايتزكارل(

1866.
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كانوااليهودمنكبيرةنسبةأنريبين.)1(ثارهاوآ

يمتلكهاالتي"الخاص"الذريالوةفلأملاكمستأجرين

إ)2(الشرفحارة"تسكنالتيالمسلمةالعائلاتمنعدد

.القدسفي

الجاءميين،الاساتذةأحدهوالثانيالشخصيوالمرجع

البيوتمعظمأنيؤكدوهو،الحسينيعائلةأفرادوأحد

كانت-اليهوديالحيفيحتى-التجاريةوالمحلات

والدهمناستأجرقديهودياًنجاراًأنويذكر.إسلامياًوقفاً

ابنه،يرلىلكانالىالواانوواضح،التجاريةالمحلاتأحد

المؤجرة،الملكيةليتفقد،جامعيااستاذابعدفيماأصبحالذي

بالعلاقاتالحسينيويشيدلآخر.حينمنالاجرةليتسلمأو

ولكنه،الملكيةوصاحبالمستأجربينكانتالتيالودية

قدالوديةالعلاقةهذهولكن":وأسى،بحزنقائلاًيصيف

الاسرائيليونجاءعندهـا،الصهيونيةقبلمنأفسدت

سياسيةوتطلعاتبطموحات،الشرقيةأوروبامنالاجانب

74ص(7791ممان)مذكرة:الخطيبروحي(ا

.134-432الأولصالمجلد-الفدستاربخ:العارفعارف(2
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(.0)الإنسانيةمشاعرمنهااللّهانتزعوبقلوب،متطرفة

الحيلحدودالتوضيحمنلمزيدتدعوالحقائقهذهإن

الأهميةمنهذاويعتبر.فيهأيهوداوممتلكات،اليهودي

معنا،فإنءروكا.الإسرائيليةنظراًالإدعاءات،بمكان

اليهوديالحي"!سا-تقدرالرسميةالإسرائيليةالمصادر

بمثةيقدرهآض-رمصدروهناك،دونماًواربعينبمئة

القدسأمينلمكديرمناقضوكلاهما،دونماًعشروستة

ويمكن.دونمبمئةقدرهوالذي،()5591عامالعربي

تحديد،بمكمانالصعوبسةمنكانإنه:اقول

معظمأنإلىذلكوي!-فىى،اإ-اكطفيالأمكنةتلك

مزدحماًأصبحالذيالحيذلاثهجرواقدالمقتدريناليئهود

فانتقلوا،مناسبةصحية.بظروفيتهتعولا،بالس!إن

.المجاورةالإسلاميةالاحياء؟نيأوالارمنيالحيفيالإقمامة

الحربنشوب،حتىالقديمةالمدينةخريطةلناوتبين

ب!تقائماًكانالذيالتداخل،f(191)عامالأونالعالمية

9691بروت-المقدسبيتعروبة،حسيني9موسىا-حق(ا

46-6.عى
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كا.مميزةودالاحدحياءلتلكتكنفلم.ومناطقهاآحياثها

للمدينةالمسافرينومذكراتللمنطقةالجغرافيةالكتبأن

والتداخلالانتشارعواملوجودتؤكد،وزوارهاالقديمة

والسريانوالأرمنفالبروتستانت.المختلفةالاحياءسكانبين7

جغرافيةحدوددونيسكنونكانواوالمسلمونوالمارونيون

،الشرقإلىالغربمنممتدالقديمةالمدينةمنقطعاعفي

الشريف.الحرمقربالسلسلةبابإلىاظليلبابومن

الغربيةالجهةءنالأر"نبينعصوريناليهودمعظموكان

.الاخرئالجهاتمنوالمسلمين1

العبادةودوروالمدارسوالمتاجرالمساءنوكانت

كانحيث،بناياضافيمتراصةالاخرىالعامةوالمرافق

بدأناواذا.الافدامعلىبالسيرإلاإليهاالوصولكايصعب

كالتالمط:الاحياءهذهكانتفقد4الغربيالجهةلأمن

ومرافقيابمدارسهاالتابعةالمسيحالسيدكفشةحي-أ

تستوعبوكانتcانكليزيةتبشيريةوإرساليةلجمعية

وأطفالهم.المتنصريناليهود

التابعةوالحديقةوالممبرةوالديرالارمنيةالكاتدرائية-!ب
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بحائط-ئعرفوكانت،المدينةجدرانبمحاذاةلها

من.لأرا

.الصغيرةبأقليتهمالسريان--

.نيونرولم!اا-د

"وهي!الحارة"بمغاكليعرفإسلامية2مواأربعة-ء

.،الشرقيةالجهةفي،الداووديةوحارةاب!واعنةحارة)

الغربية.الجهةفيالمسلخوحارة،البشيتيوحارة

.1(اليهوديالحي"اليهودحارة-و

"وحارة،الميدان!ارة"2خرانإسلاميانموقعان-ز

."الشرف

."المغاربةحي"المغاربةحارة-ح

للحرأالغربيالحائطموازاةعلى"الراقحوش-ط

بالمبكى.أيضأعرفالذيوهو،"الشريرف

اإ!وقف"الافضلمنجزءوهي،الخاتونيةالحاكورة-ي

الزاوية"محاذاةوإلى،البراقحوشجنوبوتقع
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ومحاطة،الأقصىالمسجدلجدرانالشرقيةالجنوبية

)والحاكورةنفسمهاالمدينةوجدران،المسجدصيدران

حديقة"تسمىكا(.الخضرواتحديقةهي

كانتاخهاعلىوموقعهااسمنها"،ويدلالأقيى

(.)1(مدينابو"وقفمنالمنتفعينقبلمنتستخدم

((البراقحوش":التسميتينلهاتينالانتباهوينبغي

ارتباط!اتؤكدفالأولى،"الأقمىحديقة"و

اسريحيث،"للأسراء"موقعاًباعتبارهاالتاريخي

،القدسإلىمكةمنوسلمعليهاللهصلىبمحمد

صعداياالب!مةهيكانتحيث"للمعراج"و

نأفتؤكدالثانيةوأما.السصاءإلىالسلامعليهمنها

الأقصىالمسجدلجدرانالمجاورةالأراضيجميع

.المقيمينللمغاربئ"خيريوقف"عامإسلاهـيوقف

المسجد.بجوار

!اليهوديالحيلحدودتقريبيتحديدمعنامروقد

منولكنه،معتمدةمصادرعلىبناء،لمساحتهوليس

لا-كنىبيتلأيأوبقعةلأيةاليهودملكيةتقررأنالمستحيل

وسيئءفلسطينافي"جةر:ايتزركارل(ا
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مبادلته.أو!حراؤهيمكقلا!فيريوثفهيفنالقةفي

الاستئجارالممكنأو!جر!فاناخرىجهةأومنكمهةمنمذا

الدائمة،المكيةحقالمسكأ-رأواالدإكنبعطيأن.لهكنلا

بالملكيه.القانوفيالأدعاء!ضأر

المدارسووضوحةعلىدقةأكثربصورةهذاوينطبق

الطائفتينمنلكلكمانفقد،البدةودورالدينية

التامعللقرنالثافيالنصفمنذالخاصةمعابدهمااليهوديتين

ذلكالقرن،منتصففييطافيالبرالفنصلكتبوقد.عشر

طاثفية)ن:يقولكتب،لليهودمؤيدنصرانمماوهو

تحتمجتمعةمبنيةمعابد،ولكنهاأربعةلهاكان"السفارديم((

-""الاشكينازيم،امابسيطأتأثيثاًومؤثثة،واحدسقف

)هـ185(معامحصلوافقد-الانيكليزاليهودمنومعظمهم

جهودبمساعدة"الخوربه"كنيسبناءلأعادةترخيصعلى

أما.ك11IXT(افتتاحهحفلحضرالذيالبريطانيالسفير

قبلمنتستخدمكانتالتيالأخرىالصغيرةالبيوت

ثحاوزاً،"الكُنس"بتوصفكانتضد،للعبادةاليهود

.(1878ل!ن9هافمطربهأوفاث،فين-ضى
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محظمهافيركان!،ية!وفىديغيةما-ارلىقممانتا!اإز

تحتكهو!شمبهيلعلىمعظصهاوكالن،متواضغةأفكنلأ

اليرأذ،الفؤةلظكالكدسخويطةلنارتبين.الأرض

،سمج!بينهماج!وديبنكهقيسينسو!يثضمقلماليهؤدي

جميءنمفربةعلىتةعالثلاثةالدينيئوالابنية.واحد

هوالمسجدوهذا.ال!ئممالإلىالجنؤبمنوتمثدالأرطن

الهجريالئاءناقرنافي"الدينلمجير"المؤرخذكرهالذي

.اليهوديللمعبدملاصقأنه"،وذكرالميلاديعشرالرابم"

كانمسجدبنثمعةأنلناجمبنآخرعل!يمرجعوهناك

لصلاةإ(البازار"السوقمحا،توأصحابالتجاريرتادهما

.)1(الظهر

فيعهدنشرتال!يّ،القديمةالمدينةخارطةتشيركا

فلسطين-مساحةدائرة-عام)3691(،يطافيالبرالانتداب

جامع"يسمىكانالمسجدينهذيناحدانإلىتشير

كا،عنهاللهرضيعمرالخليفةإلىنسبة"عمرسيدنا

خوربه(.جدامن)كينيسقريباًكانالمسجذأنالخربطةتبين

.694صالارلاملد-القدسناربخ،الممارفعارف(
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ساحةاعشارءنالهدفيتضحللحقائقالسردهذامن

.إنهامام!اللاغراض،دون!)116(،وهياليهوديالحي

الوقفأراضيجميعتشملفيماتشملالمساحةهذهلكون

ممتدة4إسلايأحياءأربعةفيالواقعةوالابنية،الإسلامي

وتضم،الشرليفالحرممنالغربيالجنوبإلىالغربمن

وتتكون.يهوديةملكيات"501"وإسلامية"ملكية595"

،عاء-اضجرياًوقفاً"111"منالإسلاميةالملكيات

)1(.فردية"ملكه135""و،خاصاًذرياًوقفاً"9354و

اليهوديالحيكانفقد،العامالمظهرحيثكلنأما

بيوتاًيضم،الوسطىالحصورحاراتمنصارةبمثابة

ا)"*ض،أوفوقبعضها4ومتراصصحيةوغيرمزريهصغيرة

!التو.الأرضتحت"وكهوفم!اور"وكلءظ!ها

،والنفاياتبالقماذوراتمليئة"لمتويةضيقةأزقةتتخللها

كانتو.ديمةالةالمدينةفيالاخرىالاحياءبمستوىوليست

منحدر.قجزءآَتلالفميقةبمداخلهاالمزدحمةالبيوتتلث

من،اوادابابباتجاهالأرمنحيشرق"صهيونجبل"

ا.لحيئذلكيقطعالذيوكان،للوادتصلأنغير

.54صمذ!رة،الخطبروحي(
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معظموكان.هاويةبيوتاتبينبالسير!بازفكأنهماشيا

منقطعين،أوروبايهودصدقاتعليعيشونالذينسكانه

المرابونبينهممنكانكا،"التلمود"ودراسةللعبادة

شرعية،فيهاالمراباةليستبيئةفيَالمهـنةهذهيمارسونالذين

الصغيرةاتجارب"اا،حلاتأصحاببعضمنهموكان

.للسكاقاليوميةالحاجاتببيعيقومونوكانوا

فيوردكا،اليهوديللحيموجزوصهفهذا

منتصفمنذوالمسافرينا)نروارومذكراتكتبمعظم

وحسب.الأولىالعالميةالحربحتىعشرالتاسعالقرن

،(8918)عام(بايديكر)كتسابفيطج!ء

الفقرمظاهركانتفقدcاليهودأحدبمساعدةألفهالذي

تكنولم،المذكورالحيفيالكنيسينعلىباديةوالقذارة

(1وايزمن"حاييمعنهعبرماوهذا.تذكرأهميةلهما

أبنيةسوىإيهودياالحيفييرولمالقدسزارعندما

.)1(حقيرة

الحكمتحتاقدسافياليهودلتاريخالموجزهذاإن

يعيشونكانواواليهودالعربأنلنايبين،الإسلامي

.916عىا949لندن،والحظأالمحاولة،وابزمن(
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البورولوريرلمالعربجافيبخهت!امحوفي،مقفارب

أوروباءقالهاربربئالي!!دنابلاجئون.تاريخهمفيمايلاً

إنهحمتى،قيودبلاالقدسفييعيشونبهانوا،النصرانيه

يثععبادةمكانإلىبحريةيصلواأنمنهمللمتدينينسمح

أمكنةباستثجار!مسمحص!،ءقدلى"إسلاميةأرضعلى

بأنالعثمانيةالدولةوسمحت،إسلاميةوقفيةوبيوت

الخليفة31يحملم!حدينمقربةعلىلهمأكنيصر(يكرن

امط0"عنهاللّهرض!الخطاببنعصر"لليسلمنالثافي

التمثيلحقالمنكانعثمانيونرعاياأص!واالذينأولئك

ديني."جاخام"بلهماعترفكاcالبلديالمجلسىفي

.لرجعاليهوبربعالمسل!يزتسامحأنأ!ضاًلناوتبين

ف!نا!.ذلاثقيل!نلمإن،الدينصلاخعهدإليتاريخه

بداقيفياقدسقاضيأبرزهطبالإهتددامجدووةوثيقة

نأتبمتالشرعمةالمحكمةسجلاتأن،وفيهاالعثمانيالعهد

جبل"نحدرعلى،القديمةالمدبنةخ!رجالبالوديةالمقبرة

؟قهحبرةا!عمالهاوأن،خاص"!رقي"وقف،الزثئرن

1(689"قلطالإ!اررأن،!وىإجمارمقابلكابئيهودية



ايقدصتافيبحفهور2د!د،الهجرة!969!و

1)1(نذاك2

،المسلمونالعربيقمأنالس!ف،-نوإنه

معيتناقضبما،والودالتسامح!نالطويلالتاريخهذابعد

باخمهمامبتعلقالإتمامالتهذهأحدإدأ.التايى!نئالحقائق

الكميه!ص()ذللثواستخدام،بهودي(كبهس)بهدمالرب

5)4891(حربيفيحربيأحصناً

الإسرائيليةالدعايةتتجاوبأنحقةالمؤسفومن

الحقاثقمنالرغمعلي،للعربخرآاتهامنشرفياليهبردية

ونبشبهدمالعرباترسمثفقد،الذكرآنفةالتاريخية

ع!اراتهاموهو.الزيتبرنجبلمنحدرعلىاليهودقبور

)الكنيس(،بهدمالمتعلتنالأولالاخهامشأنشأنه،الصحةعن

المدفعيالقصفبسبب4الحقيةفيدء!تة!دفالمقبرة

عندماوذلك،أريحا-القدبرطريقإلىالموجهالإصائيلي

إلىتنزلانوفلالجسرإلىالإسراثيليةالقواتوصلت

المصدر،فثعلإطرفار3.،كعا(57لخا،94رتمسيل(ا

؟"إهص،11،مبد،الدكرالانف
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القصف.لذلكالنارخطمواجهةفيالمقبرةفقدكانت،الواد

منالقصفونجاصة،كثيرةتجبورأزيلتفقدلذلكونتيجة

أعلاها،فياإوتىعظامفينشريصيبهاكانالذيالمباشر

.)1(منثورةخنادقإلىالقبورويحول

ا)زاثفة،الادعاءاتهذهبينللصقارنةمدعواقارئوا

بمساجدها4العربيا)قرىبرإزالةالمتعلقةالثابتةالحقاثقوبين

الا-تلإلابانفلسطينفينحتلفةشاطقفي،ومهابر!ا

اقترفتهالذيالتخريبفان،ذلكمنوأسوأ.الإ!رائيلي

منذالسلاحوبقوةاقدسافيالعامةالأماكنفيإسرائيل

تدنيسأويرتد"شهلحيث،لهمثيللا)67!ا(عام

الإسلامية،الدينيةوالمدارسكاوراجدالإسلاميةالمواغ

وقد.مواقعهاومصادرةمعالمهـاإزالةمنالمقابررتنجولم

المناطقعلىالاستيلاءكيفيةعنالتفاصيلبعضمعنامر

منبدلاو!ا.الشر،مهللحرمالغربيةللجدرانالمجاورة

خارجالواقعة"كلاميلا"أو"اللهكلأمن"مقبرةحولكلمة

الخليل.بابمنمقربةوعلى،القديمةالمدينةأسوار

كلوبأكدء.)و-د135،مىالعرببهنجمندي/كلوب-ون(ا

،7891(./01/4فيللمؤلفبمثهابرعالةذلك
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لدفنمخصصةأرضعنعبارةالإسلاميةالمقبرةإن

ولايستبلىللا،عام"خيريوةف"بذلكؤكلي،الموكأ1

اسلاميةمقبرة"ماميلا"متبرةكانتول!لى.انتهاكهلمجوز

إلى%نالصليبيللتدنيستعرضتوقد،العمريالفتحمنذ

."فيهاجيشهأبطالبعضودفن"الدينصلاحاستعادها

والصويخينوالعلماءللاتقياءسقبرةاوقتاذلكمنذوصارت

ومؤرخالقضاةقاضي،الدينمجيرويذكر.المسلمينمن

جاءواالذينأولئكونجاصة،منهمينالكثيرأسياء،!القدس

المقدسةالمدينةفيحياتهملي!ضوابعيدةإسلاميةبلدانمن

المصموديعمرهؤلاةومن.والدراسةوالتعليمالعبادةقي

الإسلاميأوقفاأكلممنةأحدكلؤسس!وهو،المجرد

منومئاتضريحهازيل.وقدالمغاربةحيفياَلمغتصب

،بالاسوارالمحاطةالمقبرةهذهمن،العلماءكبارأضرحة

ومكانأ،عاملمتنزهطريقاًلتكونأراضيهاسويتكا

.وأتقياءمتدينونتحتهايرقدعامةصحيةلمرافق

دونالانتهاكهذااقترفتالإسرائيليةالسلطاتان

احترامأوالإسلاميالوقفوامتيازاتلحقوقأعتبار

الموتى.-لحرمات
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!رولصا!ل

يدحض،ألطبنبغيخرآييردياسرائيليإدعاءهناك

القدسبرأنالادعاءيكررلأنهذلك،أساسةمرفوضلأنه

مأهولة،كانتالزمانمنقرن،ولمدة)6791(معامقبل

منالخرافةهذهودحضالحقيقةولترسيخ،يرديةبغالبية

.التفصيلاتبعض!إلىنعودانبنا!دبىأساسا

أسقفأولاقل!رإلىيرصل)3؟18(معابمنفي

وكاناليهود،لتنصيرتبشيريةبعثةرأسعلى(انجليكانج!إ

في"الملث"كليمة،فيعضواًالتبشيريةالبعثةهذهفيالفيى

بجمع،وصولهفوروبدأ.بريطانيافي،كامبرجاإ-امعة

فيالكتابنشروقد.ابدينةعنكتابلتألوفيمادة

سائدةظلتملاحظةإلىالكاتبوأشإر.ضخ!ينمجلدين

البريطافىِالانتدابسلطاتقامت)2291(،ءندم!عامحتى

من:يقبرلفكتم!،للسكانتجدافىعمليةبأول

قول،إلىالمتضاربةالتصريحاتبينالمرء،يتوصلانالمستحيل

تعداد!جدلالأهه،الجديدةلمقدلبرسكمان!حولىفي

011(ماجكومغبهظممطهنظم

الأ-4-"؟6صالفافيالمجلدهالمقدسةالمدثنه/وليمزجورج(



)البروتم!ممانتية(التهبفبريةاالعثاتفال!،هذاإلىوافمافة

بعحللاإلهيةبرإرادةاسبرائبلبرإعادةاعتقادهابرشدةالمدربرت

تبلْئثمأةالاوروبمبهتايمودابعضعوكذ"ث،)نحمافي

إِم-!ةخباأرقامةينشرونوأولئلضهؤلاءبدأ،الصهبونية

)البروثستانت(مبالفاتان.القدسفياليهودعددحيرل

اليهودمبالفاتأء-ا،والهدفالمغزى"واض!

يهودغالبيةأنونجاصة،!لاه!بؤتدعوالأوروبيين

ب!يدةيؤءصرنالذتنالمتشددينالمتدينينمنكانواالقدس

اتوافقاكان)قد.زسافيjبعهللاالهيةبأرادةإسرائيل

"ص!!ونأحباب"والنصرانيةالتبشيريةالبعثاتبينغريباً

النصارىعلىالعددياليهودبتفوقالادعاءفيمساهمتهمفي

!القدل!رفيوالمسلمين

توثبق،أواثباتبأيالإدعاءهذايدعملموبالطبع

ومضحك!!سخيفاًيكنلمإنمقبولغيريبقىوبهذا

وبمساعد؟،عام)1876(مطبعالذي،"بايديكر"فكتاب

!ىكانأنيدكر،الكتابمقدمةفياسمهورديهودي

حهوديالاف)4(:ممالتاليموزعينكانوا)24(الفأالقدس

عامطبعةأما.مسلما!ا)13(،نصرانيالاف)7(

القدسشكان2جمدألط!كيرقىفقدالكهـابمن!8918،



ني!نصرااف(ا21)،يهوديافا(14)منهم.الفأنستو(06)

عامماً)22(مدةفيأنهببساطةيعنيوهذا.مسلمالاف)7(

عددزادبينما،شخصآليلاف)6(المساصمينعددنقص

عددهم-ضإعفةقداليهودماب،شخصالاف)5(النصارلى

ومضحكآ.سخيفاذلككلرات)1(،أليسعشرءنيزيدبما

عننقلا،ي!وديأصل!ننصراقيمبشروذحر

)8(كان)1846(عاماليهودعددأن،4يهودلي.صادر

؟!!الفاً)64()5591(أصمبحعامفيعددهموأن،آلاف

ازعم.اهذالإثباتمصدرأيإلىالمبمضرذلاثيشرولم

،الأحيانبعضفيسياحياًدليلاًعملأنهمنالرغموعلى

على،سياحيدليلهوإنماذلكفيهذكرالذيكتابهوأن

يبينتفسيرتقديمعناءنفسهيكافلمؤإنه،هذاءنالرغم

و!امعامبينالسكافيالفرقهذاحدوثكيفية

(f(MVI،الافمنالمسلمينالسكانعددليت!إصحيث)8(

يفخصلافآ(4)إلى،إث!ق!يارهصصلى-مىبلضم!ص

بأنهالقوليمكنلاوبالطبع!!برايديكر(رواية"حسب

.1(؟يديكر"هومنيجهل

.162-16،صا1876،برةوسورلفلسطينالهالحدليل(ا
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بعدكثيراًتزايدقداليهودعدداْنفيهشكلاومما

هـوسيا.فيلاقوهالذيالاضطهادببسبه،(ماAAعام)5

القديم!ةالمدينةفياليهوديالحيكانأوقتاذلكففي

غيرالقدسضىواحيفييقيموناليهودوأخذ،مزدحصاً

بحمابسةيتمتعودنأجانبلكونهمونظرأ.لبلديتهاالتابعة

الضرائبيدفعوا؟فلمالأجانبالرعايامتيازاتو،1،قنصلية

إقامةيأذوناتحساجاًكانوابل،مواطنينيعتبروالمكا

يقللاماالفصحع!يدفيسنوياًالقدسيصلوكان.مؤقتة

في!ايقيمونوكانوا،وي!ودينصراني1)ف)15(عن

يكونوالمبالتاليو.أشغر-لا!4ولمدة،أيضإًمؤقتةبأذونات

iءIسو،بلديةنجدماتيتمتعون وأا(قديمةأقدسا!قا"وا

.ضواحيىافي

ئم،ذحرهاكار8التيالمف!حكةالمؤسفةالمبالغاتإن

اعتباراًتعطلمع-!،الاعتبارب!شالحقائقهذهتأخذ

اسياسيةاللظروفنتيجهتغكانتالتيالهوديةللثجرات

وفلسطين،وتركياأوروبافينذاكآالسائدةوالاقتصإدية

إلىتشيرفإنها،مادلالةالمتضاربةالارقاملهذهكانوإذا

نظروجهةوهي1876(،"بين)1846ضخمةهجرات

ذعرها.وربمراجعتدعمها
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اليهودعكد!لميةإحصائيةإقهرتأ71،9محاموأب

تبشيريةليإحصاثيةمتأثرة،شفرالف)55(بالقدسفي

هاتمينخطأثبترقد.ض!صافأ()64بق!رتهم

عام)17911؟يطانيالبربعدالاحثلالحكتينالمفالاحصافي!

فلسمطينكلفيالعهودمحددأنإلىرسممتيمريوأظرف

يدعض،وهذاشخصاف)!5أاظم)1891(يساويكان

حولذءرهارردالتيوالحمينأتالتقديراتقاطعبضكل

طتىعشرالتاسعالقردهمحصفمنذافد!سافباليههىدفد

اير!اني.الا!لاك

مرةعام)2291(لأولجرىالذيالسكانتعدادإن

يمكنالديالثابتالدليلهو،الحديثدلسطينتاريخفي

الأعتباوبعينالتعدادهذاأخذوقد،معتمدآمرج!اًقبوله

91محاير)بينلمحيهودالجماعيةبالهجراتالسماح I Aو

إلىمتن)2591الافترةفيالمهاجوينف!بلع-"ث2291(

الارقامصنفتوثد-ثم!اً(1،006vفةطم(2191

ذلثوبمزص!،الهكاقالدينيالفصرعلىبناءالاحصائية

ر)7262(،مسلطً(5Art)الق!يمةا!لدينةفيكالأالقثداد

الغالبجاممعمألةتكنلمولذلث.صهودياً(0563)رنصرا!اً

الج!يدةّالمدينةأبا)2291(.عامقبلاطلاقأوإردةاليهودية
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الضواحيقثمرالآنتممثمد!لايتها!ؤدأ!ب!تالتي

سكاكاعد!دفبغ،والم!حط!مينراليصكلالضاوىابمم!كا

(332!12،رنصرانيأ(37!7)ومسلفاً(4668)

كمانبرا!دلدهالقذيمةالقدسسك!أنمجموعإد!.يهوررياً

؟(1)يونهـياً(26933)رنيانصراومسلممأ1218721

(64)الوقمخراف!ةصميق-دليزةالرتميس!مهذار!ن

عأ.ع!ثير!نررثتقبلالفاًاليهـ()!3الوةخرافةأوالفأ،

الطبصيمة،الزيادةنسبهالاعئباربعنننأضوعندما

البس!يطةالغالبيةف!ن،ا!دأمحيةاليهوديةالهجراتونسبة

تطبيقب!ببكافتا()1111عامبعدا!دسفيلليهود

!ولظد!cطلأيةالانمكالؤ.وعلىرعايةتح!ت"بلفور"وعد

)1891(فسعامقبلاقدسامدينةفييهوديةغالبيةبوجود

المهودفيالسكئالطعددأفيبهالمسلّمَممنان،بلإدطءزا"ف

الأحصا*ففني.طمأ22911بعديتأقصأخذالقديمةاررل!ه

نسمة،(53صهسأالقدث!.سكمالن)3191(كانلعامالسكافي

واستمر.نسمات!804)صكام)2291(بىسكا:يا"نأقلأي

الصحيحالتقديرويصعب.غام)حتىالانخفاضذلك

.(3191)عامبعدسكافيتعدادأيإجراءلعدمنظرأ

KJوتقويو،نلسطين( ...ALA I239القدس،2291إورإمن

.?4ص
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صهيونبأادءاءتدحضالمتتاليةالح!ائقهذهإن

يغطي!الذيالمعتدييصفالذيالعربيالمثلفأن،آخر

07(واشتكىوسبقنيوب!ى)ضربنييقولبالخدعةعل!وانه

والمسلمينالعربلأوضاعبالنسبةالحالواقعهووهذا

نماذجسبقفيمابيفالقد.اليهوديةالإسرائيليةالدعايةفي

الصحة.أسسأبسطإلىتفتقرالتي،الزائفة3لادعاءا

تحويل!إلىتهدفالادعاءاتهذهوجميع.والحقيقةوالدقة

وتدنيس،فلسطينأرضاحتلالإدراكعنالعامالرأي

الدينية،-";ومؤسساالإسلاهـيالوةفأملاكسلبأو

القبورمئاتوتدنيس،التاريخيةوالأبنيةالمساجدوتدمير

كله،ذلكوفوق،الموتىحرماتوانتهاك،الإسلامية

اليهـودوتهور،الأقصىالمسر-لىجدرانعلىال!دوان

الموقوفة+والأراضيالأماكناستضلىامفيوطيشهمالمتدينين

ارتبطت،التيالأماكنتلث،لتعبدهمالأقمىالمسجدعل

.للقدسوسلمعليهاللهصلىمحمدبرإسراء

والخلإلملالقدسفيالهمجيةالاعتداءاتهذهكانت

العربتلهاهاالتيالمكافأة،فلسطينأنحاءجميعوفي

عبرالنصرانيةاضطهادمنلليئهودحمايتهملقاءوالمسلمون

ع!ل"اليهوديالجميلرد"نوعميوهذاكان.القرون
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الإسلاميهّالحكوماتعليهماصارتاللذينوالعطفالتسامح

.اليهودتجاهالمتعاقبة

!لاصأ"أنالاطلاقعلىيم!جللمالتاريخإن

1(،مفىيفه"يطرد"ضيفأ"أو،يؤويهالذيالمكانيغتصب

الوطنية"فيالمغالاةإن0"المأجور"يحتل"مستأجرا"أو

الاخلاقيةلاقوانيناحترامهاوعدم،اسرائيللدى"الضيقة

نحوالممارساتبتلاثيقوموناليهودجعلت،الدوليةأو

.القدسفيونجاصة،فلسطينفيالعرب

جعلتهاإسائيلبهاتتميزالتيالمتحجرةالمزاياإن

ماضيم-اءنفرهـدتها،العالميةمزاياهاالقدسعنتنزع

لملإمالإسإن.العربيطابعىاوطمست،الإسلامي

مف-ذالثالثةالمقدسةمدينتهعلالهجمةهذهءثليواجه

القلاعءنبسوارالمدينةأحيطتؤقدبمالصلميبيةالغزوات

العامالتصميموإن،سكنيةمستعمراتلضكلعلىالمحصنة

منذلكفيماب!لحعجوصيدفاعيالمستعمراتلتلث

المستقبلي.والأمنللسلاممعنىأييحملولا،عسكريمعنى

دفاعي،بشكلالمحصنةالقلاعهذهلقدأقيمت،نعم

المقدسةالأمكنةجميعوضعهوأساسياًهدفاًتحققولكي
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توجدلاإذ)المسئمرالخطرعت،والمسيحيةالإسلامية

عامففي.(للخطرتتعرضأنيمكنمقدسةيرديةأمكنة

(cAt91(الرئيسي()الكنيستعريضفي"الهاجانا"ددلميتر

أحفادهميترددفهل،ودمارهاالحربلمخاطراليهودي

أسوأمنه،هو،وماالدمارجلبفي-الأمراقتضىاذا-

.!نجالأقصىوللمسجدالنصأرىلمةلىصهإت

يجعلناالماضيةالثلاثةالعقودفلالاسرائيلسلوكإن

فطموقفهايكونأنينبغيالسلامفينواياهااختبارباننؤمن

الغربيةالضفةأوغزةأرسيناءتجاهوليس،القدستجاه

نأوالمسلمونالعرباست!اعوإذا.الجولانهضبةأو

الإقمىأرض!منشبرأأنجيداًتدركاسرائيليجعلوا

فأخمهم،سيناءفيالرمالأميالجميعمنلديهمأثمن

السلامذلك،السلامفي)سرائيلنواياحقيقةسيكتشفون

الخاصة.بشروطهاولكن،)سرائيلبهتناديالذي
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والصورئطواطرالملاحق
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!11رثمالملحق-ا

مديئأبماوهية

الرحيمالرحمناللهبسم

اكتتبه...شرعيصحيحوةفكتابذا!

محمداللهعبدابريالينشعيبمدينأبو...الشيخ

علىأشهد...المغربيشعيبمدينأبي...ابن

المكانينجميع...وقفانهصحتهفيوهونفسه

فيالجاريينوتحديدهماووصفهماذكرهماالاَتي

حينإلىوحيازتهوتصرفهوملكهالمذكورالواقف

...ةفلوااهذ

تطرفقربةهوالمذكورينالمكانينوأحد

الشريف،القدسمدينةقرىمنكارمعينبقرية

وأوعار...ومعطلمعتملأراضيعلىوتشتمل

فلاحيهاسُكْنىبرسمدورثارآوعلى...وسل

يستقىذلكوغيررمانواشجار،صغيروبستان

وخروب،ررميزيتونوأشجار،مائهاعينمن



إلىينتهيممنهاالقبليلىالحى...وبلوطوتين

أراضيبعضإلىينتهيالشمالي،والحدالكبرىالمالحة

،الشقاقعينإلىينتهيالغربيئوالحد...قلونية

اكبرىاالمالحةأراضيبعضإلىينتهيالشرقيوالحد

والعين...ومرافقهاحقوقهابجميع"أوقفها)1

باروالآ،النابتةوالأشجار،زةوالنزافيهاالموجودة

يُنْسب،وماالروميةالعتيقةالعنبوقرامي،اظربة

مافيخلا...حقوقنهامن-قبكلالمذكورةللقرية

لهم،ومقبرةالمسلمينوطريق،تعالىاللّهمسجدذلك

فيه.داخلوغيرالوقفهذاءنخارجذلكفان

الشريفبالقدسفإنهالموقوتالثانيالمكانوأما

المشتملالسلسلةببابالبناتأمبقنطرةيُعرفنجط

وسُفْلي،خاصومرتفقوساحةوبيتينإيرانعلى

...قاطعاًشرعيأصحيحاًوقفاً...وقبومخزنذلك

والمستحقينمؤبداًلأهلهخالصاً...سرمدرلأدائماً

من،ولامنهشيئولاذلكيُباعلا...اللوامعل

يُناقل،ولا،يُمْلاثولا،حد!ودهمنولا،حقوقه
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الوقفهذايرجعولا،عقودهمنعقديُحلولا

يوهنهولا،دهرتقادملايُبطله...أهلهلغير

...أكدهزمانعليهمركلما،عصراختلاف

عليها.ومنالأرضاللّهيرثأنإلى...بدينالآأب!د

علىهذاوقفه...المذكورالواتفأنشأ

والقادمينالشريفبالقدسالمقيمينالمغاربةالسادات

وتباينأوصافهماختلافعلىالمغاربةالسادةمنإليها

يشاركهمولا،منازعفيهلائنَازعهم...حرفهم

ويقدم...بذلكينتفعون...مشاركفيه

فاذا...فالأحوص!الأسو!،المقيمينعلىالوارد:ن

بالقدسمُقيماًأحدمنهميوجدولمالمغاربةانقرضت

المغاربةمنيوجدمنعلىوقفأةيرجع...الشريف

المنورةبالمدينةمنهميوجدمنوعلىالمشرفةمكةفي

فيرجعالشريفينبالحرمينأحدمنهميوجدلمفاذا

الشريفين.الحرمينعلىوقفأ

هذاعلىوالثوليةالنظرالواقفشرطوقد
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يوجدرشيداًلمنبعدهمن،ثمحياتهمدةلنفسهالوقف

بالرشدله،ويشهدالضريفبالقدسالمغاربةجنسمن

.والتقوى

الكتابهذافيالمندرجالثافيالمكانأعدوقد

...المغاربةمنالذكورللواردينسكناًزاوية

فيالسكنلاناثهمولاالمقيمينالمغاربةلذكوروليس

الوقفهذايتولىمنكلوعلى.المذكورالمكان

...وإصلاحهبعمارز4يبدأان

أكثرالقريةتؤجرألا"أواقفاشرطوقد"

.الأولالعقدينتهيحتىعقديستأنف،ولامىنتينمن

،اتالتعميرمنالفائضبعدانهالواقفشرطوقد

وشعبانرجبأشهرالثلاثةفي،المتولييعملأن

المغاربة،علىالزاويةفيويفرقهخبزأ،ورمضان

منالشريفبالقدسمقيمأوالمغربمنقادملكل

وعند.رغيفانيجواز،وإناثأذكورأ،المغاربة
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سب!الحاضرونيقرأالعصرصلاةبعدالخبزتفريق

ويهدى،ثلاثاًوالمعوذتينوالاخلاصفواتح

وسلمعليهاللّهصلىالنبيحضرةإلىذلكثواب

منولجميع"الواتفولروح،وأتباعهولأصحابه

الوقف.هذافيبالخيرينسب

وفيالفطرجمدفيإطعاميةالىاقفوشرط

المغاربة.لفقراءالعشريفالمولدوفيالأضحىعيد

منقادمأكلالمترلي2يدأنالواقفوشرط

منت!قيهكسوةثمنبالزاويةومقيماًمحتاجأالمغرب

فيصرفشيئعندهيكنلممغربيماتوإذا،البرد

إوقف.اغلةمنوتكفينهتجهيزه

...شروطهبتمامالمباركالوقفهذاتموقد

لجوازة،المرضيالوجهعلىمحلهفيأهلهمنلوقوعه

صارلكونه،وحلهنقضهإلىيؤديعماولخلوه

ولا،يُمْلكلا...دائماًوحبساًمؤكدأوقفاً
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يناقدولا،يرهنولا،يو!بولا،بهيُتصدق

لأحد.يحلولا،يسلبولا،عنهيُتعوّضولا،به

هذايُبْطلأنجائرسلطالنذتيوأمأمورأوأميرمن

فييسعىولا...يغيّرهرلا،منهشيئولاالوقف

فعلفص-ن...منهشيءإبطالفيولا،إبطاله

ربهأمرعنعدل"نقد"...عليهأعانأوذلك

لعنته.واستصق...عليهوتمرد

نسبمابجميع...عليه"اةفالى"وأشهد

إلىأوَّلهمنعليهقرئأنبعدالكتابهذافيإليه

والعشرينالتاسعالمباركاليومفيوذلاث...%ضهآ

...وسبعمئةعشرينسنةالمعظمرمضانشهرمن
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!92لمرالملحق-2

لالأ!الملكوتفضة

...مولاناليإذنقُمدالمغاربةمحلةواقفشرط

...الشريفالقدسقاضىأفنديالدينش!جاع

الشريعةبحكموالتنفيذالثبوتمتصلالكتابوهذا

صنوالعشرينالسادساليومفيوقُيد.هذايومناإلى

وأربم.لفأسنةشعبانشهر

الرحيمالرحمناللهبسم

المحضر،هذاخرآوشهادتهاسمهأثبتمنيشهد

العقلاءالاحرارالأمناءالشهودمنيومئذوهم

بماومخبرةعلمأهل.نالأخيارالذكوًرالمسلمين

معرفتها...صحتهاوتحقق!واعرفواشهادةبهيشهدون

برأدائهااللهويلقون...يرثابونولافيهايشكونلا

بحارةالمسماةالمعروفةالحارةجميعيعرفونأخهم

اهـد...الضريفالقدسبمدينةالكائنةالمغاربة
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القدسمدينةسورإلىينتهيالقبليوهوالأول

.سلوانعينإلىالمسلركةالطريقوإلىالشريف

الشريف.الحرمحائطإلىينتهيالشرقبوهوالثافيوالحد

المعروفةالقنطرةإلىينتهيالشماليوهوالثالثوالحد

ينتهيالغربيوهوا)راجوالحد.البناتأمبقنطرة

القدسقافيالدينشمس!...الإمامدارإلى

ءوسكي،بنالدينعمادالأميردارإلى،ثمالشريف

.قايمازالدينحسامالأميردارإلىثم

اْوقفه!االمعينةالحارةهذهأنشهودهويشهد

الملثالسلطانبنعليالديننورالأ!لالملك

،شاديبنأيوببنيوسفالدينصلاخالناصر

علىالمغاوبةطائة-"جميع،علىتعالىاللهرحسهما

واناثهمذكورهمحرفهموتباينأوصافهماختلاف

ليسكنوا،ومفضولهمفاضلهموصغيرهمكبيرهم

قدرعلى،بمرافقهـ-اوينتفعوامساكنهافبفيها

ترتيبمنوقفهموعلىعليهمالناظريراهوماطب!اخهم
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بحيث،يقدمهمنوتقديميفضلهمنوتفضيلذلك

ولااحتجازاًولامُلكاالمساكنمنشيءيتخذلا

هذهعلىجارياًماضياً،شرعياًمؤبدأوقفاً،بَيْعا

..."المغاربالطائفة

كلونب،ذلكفيالنيظرأنشهودهُويشهد

راجعوأمورهووظائفهأحوالهترتيب،وفيمنهصزء

كلفيالمقيمينالمغاربةمنقدوةشيخاًيكونمَنْإلى

بنفسه،ذلكيتولى،الشريفبالقدسوأرانعصر

يقوممن4ءتويستنيبوآثراض"آرمنيوليانوله

...أرادإذا41ءز41وءةامه

اليومنبشهاداخهمكتبواوبذلكبهويشهدون

سنةالفردربرباللّهشهرءصوالعشرينالرابم

...وستمائةستينوست
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،13رقمالملحق-3

"12565)باساعليمجمدمنأهـو

أخيناالاحترامذويالكراماجدالأكلافتخار

حالا.الشريفالقدسمتسلمدزدارأغاأحمدالسيد

مضمنهعسكريسرسامىأمرلناوردإنه

ي!-ربلدولتهحهمادرةخديويةشريفةارادةصورة

مجلسمذاكرةصورةمناتضحقدأنهالعاليمضموخها

تبليطهالمستدعييناإحلبانالشريفالقدسشورى

وإلىالشرفالحرمحايطإلىملاصقهواليهود

حضرةوقفيةداخلكاينوهو،البراقربطمحل

تعميرلليهودسبهتوما"سرهقدس"مدينأبو

شرعآَجايزيخرأنهووجدالمرقومبالمحلأشياهكذا

يتحذرواوأنبتبليطهلليمودالمساعدةتحصللاثمفمن

ويمنعواالمقالاتواظهارالأصواترخمنالينهود

الوجهعلىبزياراتههمالرخصةلهميعطىفقطعنها
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باجراعسكرقيالسرالساميالأكلرلناوصادرالقديم

ذلكفبحسبإليهاالمشارالارادةبمقتف!العمل

تبادروبوصىولهلكىالساميبمنطوقفاافادتكماقتضى

معلو"ممم.يكونالمنيفبمقتضاهاالعمللاجرا

256سنةرا24في

93نمرة368جرنال
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4)رقمالملحق-4

(1191"لمثدسأوق!فهديرمنمذكرة

ش!-بالةوثمدينابياوقافمتوليان

أفرادانفيهيبيناستدعاءرعؤ-دسرهاللهّقدس

إلىبالذهابعادتهمجرتالذيناليهوديةالطائفة

الشريفالحرمخارجالكائنبالبراقالمعروفالحائط

فييبقواانعلىالغربية4لجهفالشررفالقدسفي

خلافأأخيراًأخذوااقدامهمعلىواقفين3زياراثناء

زياراتهم.أثناءعليهاللجلوسكراصييجلبونللعادة

اعلاهالمذكوراوقفاأم!كمرالبراقانوى

المشارالمتوليطابفقدنافذءكرزقادتىإلىويؤدي

فياليهوددعاءلاتجنبأحالاالحالةهذهتوقيفإليه

.المكانبملكيةالمستقبل

فضيلةبرينالذكرالسابقالاستدعاءتقديموعند

صح!*"ي!س-ء!!سسى!"!!
لمفي4الشربفيوالمحك"الاوقافاودائرةالمفتي

ه!-.ص--!ص!-ص!ص!الع!م!-ص!ءحمث-
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المذكورالوةفبانإليهالمشارالاستدعاءعلىمطالعاتهم

الأقمىالمسجاءلحائطالمجاورةالمسقفاتداخلاثن'

زقاقعنعبارةوهوالغربيةجهتهمنالشريف

بموجبمحظوروانهالمذكورلوقفعائدنافذغير

ستارأوكراسيوضعالوجوهجميعكلنإمشرعا

بدعةأياحداثأوالقبيلهذامنأخرىأشياءأو

فْيالحقلا!دليسوانه،الملكيةعلىيدلمما

يؤولم!ابدعةأيَّةاحداثأوكهذهأشياءوضع

وانهالثمريصْالأقصىالمسجدحائطموعاحتلالإلى

.لمنعغمالتدابيراتخاذمجب

عدمفيالمجلسقررالأمرفيالمذاكرةوبعد

الملكيةدلاثلمنبأنهاتعتبرأشياءبوضعالسماح

الشريفابرمحائطعندأوالمذكورالوقفيْسواء

أشياءبوضعلاحدفرصى"تعطىلاانيجبوانه

القديمة.العادةعلالمحافظةالضروريومنك!ذه
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ملحقاتهمعالمذكورالاستدعاءهذا2نروعليه

.الإيجابلاجراءالمتصرفسعادةإلى

الختم

أكأدساقافأوه،لىيريرة

الا./!!ء

-كستفكار
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(1)رالمالخريطة

الصصفيالاحنلالقيل:القدب!الضمى

)11ر!مرطة

ط،تا-ال!ي!ا!سر!=--ل!صةطي

هـثب،10101الحر

3برى!01-1!ةتالدل!ط
تدكالممرلرمؤ

-انمير؟ايميمسصبدالز

يررتادتبهيص!م!سا!معةلط-طاص!ا

كا5،الف-يارةالاكور

-2.ر.::ا!س
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(2)مرليعهافى

6791عاممنذالمفتصبةالمساحات:الفديمةالقدس

ملثصصحسممصرص

الصطلد

!صإ-لمبماكرل!الم!ما

ي!يمالهصالد

والص

11بز*اْلصز!

حال!

.ط!صا:..مر8
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9391عامالمبكى-ا

إكريفلاحرمالغريالحائطمنصنبرجزءأمام:اليكى

.(مغلقزقاقفيياردة03*4الرصيف)

9391)"العالياليهوديةإوسوعةا:المصدر
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(lily)ءامالمبكى-2

اء-امU!يدااص"-ححيث-1-الصورةمنالموسع:الرصيف

وتفاراضيعلى.نالمغربىالحيبازا)4ثثهرثفلل!رمالغربطالحائط

القديمةالثرصةافىكةاليسرىالجهةفيوتلاحظ.الفوثمدفيا!كط

.(ية!تنكز"المدردى)

(جدبدةطب!)اليهوديةالموصرمة:إصدرا
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المثرفةوالصنرةالمبكى-3

اوقفيةاالأراضيمحلى)امامهالميدانمعالثريفلمححرمالغر!مطالحائط

ا!كةهوللجداراليمنىالزاو؟محلىمدبن(.!لبناء)اهـ!(،وقفالمغنصبة

كلالمشرفةالصخرةنلاحظ(.الننكزية4المدرص)القديمةالثرعبة

01المقفلة!احأ

(جدبدهطبعة)اليهودبةالموصوعلأه:المصدر
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السرفىأا!وولف!خر؟الزاوية-4

الحرمجدرانمنعلمقربة(!سعودأبط)وأملاك!فنريةالزاوية

.9691حزيرانفيأزلمت،الشربف

والمبسدانالريوالحانط*ياراقصىنيالمشرفةالصخرةنلاحظ

لموففبة.الأرضمن(المغنمسلا)

،0791(ممان)-ا-القدسنهوبد،الحطببروس!المسدر

877عى
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الشرعيةا!كةثحتالص*ةيفيموناليهوؤ

أحدكل"الواتأقدكمةالثرعبة3ء"ادنرتلاصلاةبهوديةسيرة

الساسلة.بابء:دالشربفلا-رم!رزرسبةا،بواب

ة6ااعى719)ممان(2،القدس!وبد:الخطببروحي:المصدر
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